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Hər bir insanın qiyməti 

onun elmi, biliyi qədərdir. 

Məhəmməd Peyğəmbər 

ÖN SÖZ 

Ata yurdu müqəddəs əmanətdirl Onun övladı olmağa 

layiqsənmi? Bu səpgidə düşüncələr neçə-neçə səmimi duyğular 

üçün örnəkdir: yaşadığın həyatda Vətən torpağını istədiyin kimi 

seyr etmisənmi, əcdadların başı üzərində əsən yellərdən saçların 

titrəyibmi, xalqın keçib gəldiyi tarixi yolun cizgilərini daş 
yaddaşlara həkk etməyə səy göstərmisənmi və s. Belə suallar, 
belə hisslər və duyğular qədərincədir. 

Azərbaycanın sənətkarlıq ruhunu, koloritini klassik 

səviyyədə ən saf və toxunulmaz vəziyyətdə qoruyub saxlayan 

qədim şəhərlərdən biri Şəkidir. Qədim ipək yolunun üstündə 

yerləşən bu şəhər tarixən Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, mədəni 

və mənəvi həyatının mühüm tərkib hissəsi olmuşdur. 

Şəki - Azərbaycanın dilbər guşəsi, onun rəqsi, yumoru, 

mədəniyyəti, elmi, bugünü və gələcəyidir. Onun dağ-dərələrini 

dolduran, yamaclara dikələn qırmızı kirəmidli evləri ona elə 
yaraşıq verir ki, bu, heç bir gözəlliklə müqayisə edilə bilməz. 

Qədim məscid və karvansaraylar, hamam və ticarət 

köşkləri özündə yerli əhalinin dühasının qüdrətini yaşadır. 

Onun möhür daşı olan Xan sarayı Azərbaycan memarlığının 

təkrarsız incisidir. Bir cüt çinar əmrə müntəzir əsgər kimi gecə- 

gündüz Şəki Xan sarayının keşiyindədir. Sarayın bir mismar 

belə işlənmədən düzəldilmiş şəbəkələri, divarlarındakı bənsərsiz 

rəsmlər Şəki sənətkarlarının özünəməxsus yaradıcılıq 

nümunələri kimi diqqəti cəlb edir. 

Bunlarla yanaşı, Azərbaycanın ziyalı zümrəsinin ən 

əhatəli hissəsini təşkil edən şəkili alim və ziyalıların 

respublikamızın həyatında qazandıqları müvəffəqiyyətlər hər 
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bir Şəki vətəndaşının qəlbini qürur hissi ilə doldurur və ona 
əvəzsiz zövq verir. Məhz bu istəyin nəticəsi kimi təqdim olunan 
kitab Şəkinin orta əsrlərdən bugünəqədərki alim və ziyalılarının 
Azərbaycan oxucusuna tanıdılması məqsədinə xidmət edir. 

Kitab bu sahədə ilk təcrübə olduğundan orada öz yerini 
tapmayan ayrı-ayrı həmvətənlərimizdən üzr istəyir və ikinci 
hissənin nəşri üçün materialların toplanması prosesinin davam 
etdirildiyini bildiririk. 

Ələfsər MƏMMƏDOV, 
kimya elmləri doktoru, professor 

Fikrət XALIQOV, 
filologiya elmləri namizədi, dosent 

ŞƏKİ VƏ ŞƏKİLİLƏR 

ŞƏKİ 

Bir nəğmə qoşmadım hələ mən sənə, 
Dağlar bunu mənə kəsir sanmasın. 
Mən dedim vurğunam Azərbaycana, 
Deyirəm, heç zaman xırdalanmasınl 

Xalq şairi, akademik, 
filologiya elmləri doktoru, professor 

Bəxtiyar VAHABZADƏ 

Orta əsrlərə dair mənbələrdə Şəki şəhərinin adı Şəkə, 
Şaki, Şaka, Şakki, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkkan kimi müxtəlif 
şəkillərdə işlənmişdir. Bu adın meydana çıxması və eyni adla 
yaşayış məntəqəsinin (ola bilsin, şəhərin) salınması haqda tarix 
ədəbiyyatlarında əsasən bir fikir var ki, antik dövrün böyük 
tarixçiləri Herodot və Strabondan başlayaraq, sonrakı 
dövrlərin bir sıra qaynaqlarında dayanır. Herodota görə, Şimali 
Qafqazda yaşayan skiflər - saklar e.ə.VII əsrdə cənuba yegarə 
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asan yol (sonralar Dərbənd keçidi) ilə zaqafqaziyaya, oradan 
da Kiçik Asiyaya hücum etmişlər. Həmin ərazidə "Skif çarlığı" 
yaranmışdı. Bu hadisədən bəhs edən Strabon isə skifləri saklar 
adlandırır və yazır ki, "Saklar Zaqafqaziyada ən yaxşı 
torpaqları tutdular və bu yerləri öz adlarına uyğun Sakasena 
adlandırdılar". Tədqiqatçıların fikrincə, Skif çarlığının əsas 
ərazisi Azərbaycan, xüsusilə şimali Azərbaycan olmuşdur. 

Mahmud İsmayılov, 
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, 

tarix elmləri doktoru, professor 

Adı - Şəki. Gözəl Vətənimiz Azərbaycanın bir dilbər 
güşəsi, sakit, rahat, yaşıllığa qərq olmuş qədim şəhər. Vaxtilə 
Nuxa da adlanırdı. Tarixçilərin dediyi bir rəvayətə görə, "Şəki" 
sözü qədim dövrdə burada məskən salmış sak (Saka etnonimi) 
tayfaları ilə əlaqədardır. İndiki Şəkinin tutduğu ərazinin bir 
hissəsində XVIII əsrin axırlarınadək Nuxa kəndi olmuşdur. 
1772-ci ildə şəhərin qərbindəki Kiş çayından gedən güclü sel 
Şəkinin bir hissəsini dağıtmış, o vaxtdan şəhər bir qədər şərqdə, 
o cümlədən Nuxa kəndi ərazisində inkişaf etməyə başlamışdır. 
200 11 daşıdığı Nuxa adı da həmin kəndlə əlaqədardır. 

"Doğulduğu" vaxt. Bəzi etnoqrafik mənbələrə görə şəhər 
kimi inkişafı eramızdan xeyli əvvəl başlanmışdır. Tarixçi, 
respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Mahmud 
İsmayılovun apardığı tədqiqatlara görə, bir yaşayış məntəqəsi 
kimi Şəkinin 2600-dən çox yaşı var. Şəki torpağının yaranma 
tarixi daha qədimdir. Onu əhatə edən dağlar 11 milyon il 
bundan qabaq, yəni üçüncü geolofi dövrün axırlarında, 
dördüncü dövrün əvvəllərində əmələ gəlmişdir. 

"Doğulduğu" yer. Planetimizin şimal yarımkürəsində, 
subtropik qurşağın sərhədində, möhtəşəm Böyük Qafqazın 
cənub ətəklərinin Qanıx - Əyriçay dərəsi ilə birləşdiyi yerdə, 
güclü selləri ilə bütün dünyada məşhur olan Kiş çayının sol 
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sahili. X əsrdə yaşamış ərəb səyyahlarından biri olan əl- 
Müqəddəsinin yazdığına görə, Şəki dağətəyində yox, 
düzənlikdə yerləşirmiş. 

Hündürlüyü. Dünya okeanı səviyyəsindən 500 - 850 m düz 
xətlə şəhərdən cəmisi 10 - 15 km aralı olan Baş Qafqaz 
silsiləsinin qarlı zirvələrinin yüksəkliyi bəzi yerlərdə 3000 - 3500 
m-ə çatır. 

"Çöhrəsi". Açıq havada axşamçağı Şəki qapılarından 
daha yaxşı görünən əsrarəngiz mənzərə. Nəhəng bir divar kimi 
dayanan Baş Qafqazın meşəli dağ qolları, sürətlə axan çaylar, 
yaşıl lent kimi uzanan yol kənarı qoz ağacları xiyabanı şəhərin 
görkəmini, şəhərətrafını daha da gözəlləşdirir. Aleksandr Düma 
(ata) "Biz Nuxadan uzaqlaşdıqca onun görünüşü daha da 
gözəlləşir və bütün füsunkarlığı ilə gözümüzün qabağında 
canlanırdı" - sözlərini nahaq yerə deməmişdir. Əsrlər boyu Şərq 
libasını saxlayan Yuxarı Baş, Çaqqal dərəsi (şəkililər onu 
zarafatla Çaqqal dərəsi də adlandırırlar), Giləhli, Sarı torpaq, 
Gəncəli məhəlləsi, çoxmərtəbəli yeni binalar, Marxal, 
Soyuqbulaq... Hansını deyəsən, Şəkinin "çöhrəsini" şair 
B.Vahabzadə "Şəki" şerində daha gözəl ifadə edir: 

Elə bil yenicə sığal vurmusan, 

Sanki gül bağısan, çiçəksən Şəki. 
Xarici ölkələrdəki "qohumları". Təbii şəraitinə, xüsusilə 

əsas iqlim amillərinə görə xaricdə "qohumları" yox, analoqları, 
oxşarları var. Şəki sanki Bolqarıstanın güllər diyarı Kazanlıkla, 

İtaliyanın cənubunda geniş üzüm və zeytun plantasiyaları olan 

Potensa, Himalay dağlarının cənub ətəklərində yerləşən 
Srinaqar şəhərləri ilə əkizdir. 

Xüsusi əlamətləri. Yevlax - Şəki yolunda rayon sərhədi 

yaxınlığında qızmar günəşin təsiri nəticəsində yaranan ay 

mənzərələri, ön dağ silsiləsi boyunca uzanan əsrarəngiz 

haşiyələr, Əyriçay sahillərində qırqovullu düzən meşələri, Kiş 

çayının nəhəng qifı xatırladan daşlı-çınqıllı gətirmə konusu. 
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Subtropik iqlimin şimal sərhədi Şəkini iki yerə bölür. Şəhərin 

dəniz səviyyəsindən 650 - 700 m-dən aşağıda yerləşən hissəsi 

subtropik, yuxarı hissəsi isə mülayim qurşağa düşür 
Qonaqlarının təəssüratı. A.S.Puşkinin dostlarından biri, 

keçən əsrin əvvəllərində Şəkidə olmuş rus süvari generalı 

M.M.Rayevski "Nuxa gözəldir... bu, yüksək dərəcəli 

Baxçasaraydır" sözlərini yadigar qoymuşdur. 
XIX əsrin ortalarında Şimali Azərbaycana səyahət edən 

Aleksandr Düma (ata) "Qafqaz səfəri" adlı kitabında - 

"Bərqərar olduğu Qafqaz sıra dağlarının dilbər bir guşəsinə 

qısılmış Nuxa onu yaşıllığa qərq edən, qoynunda gizlədən 

ağacların arasından güclə görünür" - demişdi. 
Həmin dövrə aid daha bir coğrafi məlumatı Lev Tolstoy 

"Hacı Murad" əsərində vermişdir. O, Şəki mənzərələrinin 

gözəlliyini, yaz aylarında qaratoyuqların gecə nəğmələrini, 

oyanmaqda olan bitki aləminin xoş təravətini çox yaxşı təsvir 

etmişdir. 

Şəki təbiətinin vurğunu, onun heç yerdə təkrarı olmayan 

mədəniyyət abidələrinə heyran qalan Nazim Hikmət aşağıdakı 

sözləri xatirə qoyub getmişdir: "Əgər Azərbaycanın başqa 

qədim tikililəri olmasaydı bircə Şəki Xan sarayını dünyaya 

göstərmək bəs edərdi...". Polşa nəqqaşı Malqoyata Кијгуаг: 

"Şəki doğrudan da gözəldir. Mən buranın təbiətindəki 

cazibədarlığı, adamlarındakı səmimiyyəti, mehribanlığı, 

qonaqpərvərliyi heç yerdə görməmişəm..." - demişdir. 

Moskvalı şair T.Streşnova qısa müddət Şəkidə qonaq 

qaldıqdan sonra: "Şəki Azərbaycanın elə dilbər guşəsidir ki, 

burada şair olmamaq mümkün deyildir" - sözlərini xatirə 

qoymuşdur. 

1978-ci ildə Şəki mənzərələrini seyr edib "Şəkinin təbiəti 
mənə vətənimi, Himalayın cənub yamaclarını xatırlatdı" - 

deyən məşhur hind alimi, Dehli Universitetinin rektoru, 

professor Munis Raza şəhərin gözəlliyinə heyran olduğunu 



bildirmişdi. Onu da qeyd edək ki, Himalay dağlarının cənub 

yamaclarında Şəki təbiətinə oxşar şərait dəniz səviyyəsindən 

təxminən 1300 - 1600 m hündürlükdə ola bilər. Himalayın 
dağətəyi hissəsinin iqlimi isə tropiklərə daha yaxındır. 

Əsgər Əyyubov, 

coğrafiya elmləri doktoru, professor 

ŞƏKİLİ KİMDİR? 
Belə bir suala cavab axtarsaq ki, "Şəkili kimdir? O hansı 

keyfiyyətləri ilə başqalarından seçilir?", - onda bu vaxta qədər 

şəkililər haqqında yazılanları və söylənilənləri ümumiləşdirib 

deyə bilərik: 
- İlk növbədə, şəkili ürəyiyumşaq və mülayim insandır, 

lakin həlim olduğu qədər sərt və amansızdır. Tərsliyi də var. 

Bağışlamağı bacardığı kimi onda haqsızlığa, ədalətsizliyə, 

qanunsuzluğa qarşı barışmazlıq, üzüdönüklük, dağlı 

prinsipiallığı da müşahidə edilir. Onu yola gətirmək mümkün 

olsa da, ələ almaq çətindir. Ayıq və gözüaçıqdır. Yalanı və 

hiyləgərliyi sevmir. Sözün düzünü danışandır. Bəzən 

müsahibinə iti cavablar verməsini dolayıcılıq kimi anlayırlar. 

Ancaq şəkilinin kiminsə şəninə toxunmaq niyyəti olmur, 

sadəcə, tərəf-müqabilinin onu aldatmaq təşəbbüsünü əlindən 

almağı bacarır. 
- Həmişə qayğılıdır, bir az narahatlığı var. Özünü təmkinli 

aparmasına baxmayaraq, daxilən ətrafda baş verənlərə qarşı 

narahatlıq keçirir. Onu asanlıqla döyüşə, mübarizə 

meydanlarına sürükləmək mümkündür. 

- Qənaətcil və bədxərcdir. Pulu başından aşıb-daşsa da, 

boş yerə xərcləmir. Ticarətdə və alış-verişdə düzlüyü, açıq 

rəqabəti xoşlayır. Alıb-aldatmaqla arası yoxdur. İndi də Şəki 

dükanlarında "nisyə" dəftərləri mövcuddur. Yalnız sınadığı 

adamlara malını etibar edir. Gözütoxdur, başqasının var- 

dövlətinə göz tikən deyil. 

- Yoldaşlıqda sədaqətlidir. Sirr saxlayandır. Çətin gündə 

qazanılan dostluğun qədrini biləndir. Satqınlıqla, ikiüzlülüklə 

heç arası olmaz. 

- Döyüşkən ruhlu görünsə də, dava-dalaşla arası yoxdur. 

Lakin qanmazı qandırandır. 

- Şəkili həmişə allah adamı olub, dinə meyllidir. İslama 

ürəkdən pənah aparıb. Əski inanclarında ilana, qurda, marala, 

ağaca, suya, dağa, günəşə tapınma özünü göstərir. Pirlərə və 

övliyalara da pənah aparandır. 

- Görüb-götürəndir, yumor hissi güclü olduğundan ömrü 

boyu nikbindir. Təlim-təhsilin, yazıb-oxumağın acıdır. Maraq 

dairəsi çox genişdir, ona görə də şəkililərin arasından elmin 

bütün sahələrində görkəmli adamlar çıxmışdır. 

- Torpaqcanlıdır, yurd üçün hər şeyindən keçməyə 

hazırdır. Lakin onda yerliçilik hissləri zəifdir. Bu da ondan irəli 

gəlir ki, ailədə hər kəs öz qabiliyyətinə, bacarığına, rəftarına 

görə qiymətləndirilib. Övlad ata-babasının ad-sanına 

sığınmayıb, çalışıb ki, öz yolu ilə getsin. Və bir-birinə yarınmaq, 

boş yerə qohuma, əmiyə, dayıya arxalanmaq, günahkara 

tanışlığa görə həyan durmaq hallarına pis baxıb. 

- Hər məsələdə irəlidə olmağa, təşəbbüsü əldən 

verməməyə çalışır. İşlədiyi sahənin sirlərinə yiyələnməsə bağrı 

çatlar. Sənət, peşə ardınca gedəndir. Daha çox qurub- 

yaratmaq, tikmək həvəskarıdır. Müstəqilliyi sevəndir. Asılılığı 

şəninə sığışdırmır. 

- Məsləhətə qulaq asmaqla yanaşı, məsləhət verməyi də 

xoşlayandır. Böyüyün sözündən heç vaxt çıxmaz. Səbirli və 

təmkinlidir. Bir işi yoxlamadan icrasına qərar verməz. 

- Hər şeyə qarşı ehtiraslıdır. Məqsədinə çatmaq üçün 

dəridən-qabıqdan çıxmağa hazırdır. Qərarından dönmür, daha 

doğrusu, sözünün ağasıdır. 

- Alləcanlıdır. Arvad ərinə, ər arvadına həmişə sadiqdir. 

Xəyanəti heç biri bağışlamır. Övlad ailənin bel sütunudur. 
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- Qonaqpərvərdir. Son tikəsini qonaq-qaraya 
yedirtməkdən ləzzət alandır. 

- Yeyib-içməyi, şirniyyatı, mer-meyvəni, ağartını 

sevəndir. 

- Başqalarını geyindirib bəzəsə də, ev-eşiklərini cah-calala 

döndərsə də, özü təmtərağa, bərbəzəyə aludə deyil, "insanın 

daxili aləmi gözəl olmalıdır, ənlik-kirşanla üz ağartmaq 
mümkün deyil" prinsipini əsas götürür. Lakin bağ-bağatda, gül- 

çiçək əkib-becərməkdə, mal-qara, toyuq-cücə saxlamaqda, biş- 
düşürdə, süfrə hazırlamaqda bəhsə girəndir. 

- Və şəkilinin elm, təhsil, texnika, təsərrüfat, istehsalat 

sahələri ilə bir sırada bədii yaradıcılıqda da böyük istedada 
malikliyi folklorun və yazılı ədəbiyyatın bütün rəngarəng 

qollarında özünü büruzə verir. 

Əgər kimsə Şəkiyə və onun sakinlərinə xasiyyətnamə 
vermək istəyirsə, son yüz ildə Şəkidə yetişən ziyalılara nəzər 

salsın. Belə etsə, görər ki, elə bir peşə, sənət sahəsi yoxdur ki, 

şəkili orada ən qadir ustalarını yetişdirməsin. Elə bir yaradıcılıq 

sahəsi tapılmaz ki, şəkili orada zirvədə dayanmasın. Elmin, 

istehsalın, idarəetmənin ən yüksək pillələrinə şəkilinin 

qalxdığını görər. Kimyaçıları, riyaziyyatçıları, iqtisadçıları, 

fizikləri, dilçiləri, folklorçuları, həkimləri, musiqiçiləri, 

bəstəkarları, şair və yazıçıları bütün dünyada tanınır. Bircə onu 

yada salmaq kifayətdir ki, Şərqdə ilk professional dramaturq 

M.F.Axundzadə, ilk yeni tipli ana dili dərsliklərinin, ilk uşaq 

şerlərinin müəllifi R.Əfəndiyev, müasir komediyanın banisi 

S.Rəhman, müasir türk poeziyasının korifeyi B.Vahabzadə, 

folklorşünaslığın S.Mümtaz kimi, dilçi Ə.Dəmirçizadə, 

ədəbiyyatşünas Y.Qarayev, dünya şöhrətli riyaziyyatçı 

M.Rəsulov, görkəmli kimyaçılar H.Əfəndiyev, Z.Zülfüqarov, 

neft-qazçıxarma sahəsində tanınmış mütəxəssis akademik 

Q.Xəlilov, tarixçilər M.İsmayılov, Y.Mahmudov, torpaqşünas 

C.Hüseynov, geoloqlar Ə.Sultanov, Ə.Şəkinski, ixtioloq 
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Y.Əbdürrəhmanov, bioloqlar N.Həmidov, M.Axundov, fizik 
M.Bəkirov, bəstəkarlar C.Hacıyev, Ş.Axundova, E.Sabitoğlu, 
C.Quliyev, xalq artistləri İ.Osmanlı, L.Abdullayev, Şəkili 
Ələsgər, Ə.Sadıxov, M.Bürcəliyev, məşhur xeyriyyəçi 
M.Cabbarov (Mamay dayı), neftçilər B.Məmmədov, 
S.İbrahimov, generallar Z.Yusifzadə, T.Ağahüseynov, 
F.Hüseynov, M.Həmidov, iqtisadçılar M.Sadıxov, 
Q.Əbdülsəlimzadə, Ə.Məsimov, maliyyə sahəsində tanınmış 
mütəxəssislər Ə.Əmircanov, S.Sadıxov, istedalı inşaatçı 
A.Şərifov, məşhur heykəltəraş-rəssam F.Əbdürrəhmanov, 
həkimlər T.Qasımov, A.Qeybulla, coğrafiyaşünaslar 
Ə.Hacızadə, Ə.Əyyubov, Azərbaycanda təmsilin banisi 
H.Ziya, dövlət xadimi N.Hacıyev, kino-reiissor R.Ocaqov, 
musiqiçilər V .Mustafazadə, Ə.Şəkili, əmtəəşünas 
Ə.İsmayıloğlu, məşhur texnoloq-kulinar C.Xəlifəzadə, əfsanəvi 
partizanlar Ә.СәбгауЛоу, N.Abdullayev, metallurq 
F.Mustafazadə, aşıq Molla Cümə, ilk dəfə Qurani-Kərimi 

Azərbaycan dilinə tərcümə edən şəxs M.Şəkuyi və başqaları 
Şəki torpağının oğullarıdır. 

Şəkidə doğulub boya-başa çatmış və şəkilinin Azərbaycan 

üçün hansı xidmətlər göstərdiyini bilmək istəyənlər 

Ə.Məmmədov və F Xalıqovun böyük zəhməti bahasına başa 

gələn "ŞƏKİ. ALİM VƏ ZİYALILAR" kitabını vərəqləsə, 
özünəməxsusluğunu əsrlər boyu qoruyub saxlayan türk 

yurdunun əzəməti, böyüklüyü qarşısında heyrətlərini gizlədə 

bilməyəcək. 

Ramazan QAFARLI, 

filologiya elmləri namizədi, dosent 
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ABDULLAYEV LÜTFƏLİ ƏMİR OĞLU 

Lütfəli Abdullayev 1914-cü ildə Şəkidə 

anadan olmuşdur. Azərbaycan səhnəsinin 

parlaq istedadlarındandır. Azərbaycan SSR 6”: 
xalq artisti (1960), SSRİ dövlət mükafatı || - 
laureatıdır (1946). Lütfəli Abdullayevin 

yaradıcılığı Azərbaycan Musiqili Komediya 

Teatrı ilə sıx bağlı olmuşdur. Yumordan ç 

məharətlə istifadə etmək, komik vəziyyətləri realist planda 

tamaşaçılara çatdırmaq onun yaradıcılığı üçün səciyyəvi 

olmuşdur. Möhsün ("Beş manatlıq gəlin", S.Rüstəmov), Qoşun 

("Toy kimindir?", A.Məşədibəyov), Dursun ("Durna", 

S.Rüstəmov), Qəhrəman ("Gözün aydın", F.Əmirov), 

Məhəmməd ("Ulduz", S.Ələsgərov), Mitoş (Hicran", 

E.Sabitoğlu) onun yaratdığı ən yaxşı rollardır. "Arşın mal alan" 

(1945), "Əhməd haradadır?" (1964) və s. filmlərdə çəkilmişdir. 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. 

ABBASOV QURBAN CABBAR OĞLU 

Qurban Abbasov 1908-ci ildə anadan 

olmuşdur. Əvvəl mədrəsədə, sonra isə 1918-ci 

ildə rus-tatar məktəbində, daha sonra 

nümunə-zəhmət məktəbində təhsilini davam 

etdirmiş, Nuxa pedaqofi məktəbinə daxil 

olmuşdur. 1926-cı ildə Nuxa şəhər 10 No-li 

orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə 

başlamış, 1929-cu ildə isə 9 Ne-li məktəbin direktoru və 

müəllimi vəzifələrində işləmişdir. 

, 1929 - 1932-ci illərdə Q.C.Abbasov Azərbaycan Pedaqofi 

İnstitutunun kimya-biologiya şöbəsində təhsil almışdır. O, 

1932-ci ildə İ.Stalin adına Nuxa pedaqoii məktəbinə müəllim 
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təyin edilmiş, 1939-cu ildə tədris hissə müdiri vəzifəsinə irəli 

çəkilərək 1941-ci ilə kimi çalışmışdır. 

1941-ci ilin avqust ayında hərbi səfərbərliyə əsasən 

cəbhəyə göndərilmiş, Krım, Şimali Qafqaz cəbhələrində 44-cü 

ordunun 416-cı Taqanroq diviziyasının tərkibində düşmənə 

qarşı döyüşlərdə leytenant rütbəsində vzvod komandiri kimi 

fəal iştirak etmiş, 1942-ci ilin fevral ayında Kerç uğrunda 

döyüşlərdə baş nahiyəsindən ağır yaralanmışdır. 18 iyul 1943-cü 

ildə II qrup əlil kimi ordu sıralarından tərxis olunub, əvvəllər 

işlədiyi Nuxa pedaqofi məktəbinə qayıdaraq 1952-ci ilə kimi 

tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 

Q.C.Abbasov 1952 - 1957-ci illərdə İ.Stalin adına Nuxa 

pedaqoii məktəbinin direktoru, 1957 - 1961-ci illərdə 10 Ne-li 

orta məktəbin tədris hissə müdiri, 1961 - 1963-cü illərdə 11 Ne- 

li orta məktəbin direktoru vəzifələrində işləmiş, 1963-cü ilin 

may ayında şəhər 2 No-li internat məktəbinə direktor təyin 

edilərək ömrünün sonuna kimi həmin vəzifədə çalışmış, 

rayonda xalq maarifinin inkişafında böyük zəhməti olmuşdur. 

Uzun illər rəhbər vəzifələrdə işləmiş Q.C.Abbasovu hamı 

olduqca ciddi, prinsipial və qanunpərəst şəxs kimi tanıyırdı. O, 

rayonun ictimai həyatında da yaxından iştirak etmiş, bir neçə 

çağırış Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin deputatı 

seçilmiş, ZD Sovetinin təbiəti mühafizə və abadlıq işləri daimi 

komissiyalarının üzvü kimi şəhərin yaşıllaşdırılması və 

abadlaşdırılması işlərində rəhbərlik etdiyi kollektivlə birlikdə 

yaxından iştirak etmişdir. 

Q.C.Abbasov 1950 - 1955-ci illərdə Nuxa rayon xalq 

məhkəməsinin iclasçısı seçilərək həmin illərdə eyni zamanda 

xalq hakimini əvəz edərkən özünün ədalətliyiyi və qanunçuluğa 

sədaqəti ilə xüsusi fərqlənmişdir. 

Qocaman maarif işçisi Q.C.Abbasov "1941 - 1945-cı illər 

müharibəsi zamanı arxa cəbhədəki fəadakar əməyinə görə" və 

digər bir sıra medallarla təltif edilmişdir. O, rayon ictimaiyyəti 

13 



arasında böyük nüfuza malik olmuşdur. 

Q.C.Abbasov 1973-cü ildə Şəki şəhərində vəfat etmişdir. 

ABBASOV İLHAM QURBAN OĞLU 

İlham Abbasov 1948-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1966-cı ildə axşam fəhlə-gənclər 

məktəbini qurtardıqdan sonra ADU-nun x, 

(hazırkı BDU-nun) hüquq fakültəsinə daxil 

olmuş, 1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu Ss 

ilə bitirmişdir. İ.Q.Abbasov universitetdə фи . 

təhsil illərində dərs əlaçısı olmaqla yanaşı, həmin fakültənin 

ictimai işlərində, o cümlədən tələbə elmi cəmiyyətinin işində fəal 

iştirak etmiş, ona görə də adlı təqaüdə layiq görülmüşdür. 

Əmək fəaliyyətinə 1965-ci ildə Şəki şəhər 2 No-li tikiş 
fabrikində fəhlə kimi başlamışdır. 

İ.Q.Abbasov 1971-ci ilin avqust ayında prokurorluq 

orqanlarına işə qəbul edilərək Qasım İsmayılov (indiki 

Goranboy) rayon prokurorluğunun sta?or müstəntiqi vəzifəsinə 

təyin edilmiş, bir illik staforluq müddəti tamam olmadan 

keçmiş SSRİ Prokurorluğunun razılığına əsasən müstəsna hal 

kimi Yevlax şəhər Prokurorluğunun baş müstəntiqi vəzifəsinə 

təyin edilmişdir. Daha sonra Mingəçevir şəhər 

Prokurorluğunun baş müstəntiqi vəzifəsində çalışmışdır. 

Yüksək nəzəri və peşə hazırlığı əsas götürülərək 

İ.Q.Abbasov 1975-ci ildə Puşkin (indiki Biləsuvar) rayonunun 

prokuroru vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1980 - 1994-cü illərdə 

İ.Q.Abbasov Qutqaşın (indiki Qəbələ), Zəngilan, Qubadlı və 

Masallı rayon prokuroru vəzifələrində səmərəli çalışmışdır. 

İşlədiyi rayonların əksəriyyətində bir neçə çağırış XD Sovetinin 

deputatı seçilmişdir. 

Qubadlı rayonunda işləyərkən prokurorluğun kollektivi 

ilə birlikdə sərhəd kəndlərinin müdafiəsində iştirak etmişdir. 
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1992-ci ilin may ayında Qubadlı şəhəri ermənilər tərəfindən 
raket atəşinə tutularkən prokurorluğun xidməti avtomaşınına 
"Alazan" tipli raket düşmüş, nəticədə avtomaşın tamamilə 
sıradan çıxmış, yalnız xoşbəxt təsadüf nəticəsində prokuror və 
sürücü salamat qalmışdır. 

1994-cü ilin may ayından İ.Q.Abbasov Respublika 
Prokurorluğunun mərkəzi aparatında çalışmışdır. Mərkəzi 
aparatda Kadrlar idarəsinin prokuroru və Təşkilat-nəzarət 
idarəsinin rəis müavini - Analitik informasiya şöbəsi rəisi 
vəzifəsində işlərkən prokurorluq orqanlarında böyük təcrübəsi, 
yüksək nəzəri və peşə hazırlığı nəzərə alınaraq İ.Q.Abbasov 
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Kadrlar İdarəsinin 
rəis müavini - Tədris mərkəzinin rəisi vəzifəsinə irəli çəkilmiş və 
bu vəzifədə öz zəngin təcrübəsini gənclərə öyrətmək üçün 
əlindən gələni əsirgəməmişdir. İ.Q.Abbasov bir sıra qanun 
layihələrinin, o cümlədən "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanun layihəsinin hazırlanmasında fəal iştirak 
etmişdir. Xidməti fəaliyyətində qanunvericiliyin izahı işinə 
xüsusi diqqət yetirir, kütləvi informasiya vasitələrində, o 
cümlədən respublika mətbuatında mütəmadi olaraq aktual 
hüquqi mövzularda çıxışlar edir, bir çox elmi-publisistik 
məqalələr nəşr etdirmişdir. 

1997-ci ilin noyabr ayında İ.Q.Abbasov Təşkilat-nəzarət 
idarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmiş, 2000-ci ilin iyulun 7-nə 
qədər bu vəzifədə çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Baş 

Prokurorluğu Kollegiyasının üzvü olmuşdur. O, həmçinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət idarəetmə 

sistemində islahatların aparılması üzrə Dövlət Komissiyasının 
hüquq və məhkəmə sisteminin islahatı işçi qrupunun, 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Ali Attestasiya 

Komissiyasının və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 
üzvü olmuşdur. 

2000-ci il sentyabrın 13-dən 2001-ci il mayın 21-nə kimi 
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Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Kadrlar İdarəsi 

Tədris Mərkəzinin rəhbəri - İdarə rəisinin müavini vəzifəsində 

işləmişdir. 

İ.Abbasov 2001-ci ilin mayından hazırkı dövrə qədər 

respublika Ədliyyə Nazirliyi yanında Hüquq-Tədris 

Mərkəzinin elmi-tədqiqat sahəsi üzrə direktor müavini 

vəzifəsində işləyir. 

İlham Abbasov Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 

üzvüdür. 

O, "Hüquqi dövlət və qanun" və "Qanunçuluq" yurnalları 

redaksiya şuralarının üzvüdür. 

Hüququn müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş bir sıra 

beynəlxalq seminarların, o cümlədən Tehranda (1998) 

keçirilmiş narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 

məsələlələrinə həsr olunmuş beynəlxalq seminarın iştirakçısı 

olmuşdur. 

Baş ədliyyə müşaviri İ.Q.Abbasov dəfələrlə xidməti 

qaydada mükafatlandırılmışdır. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 80 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

Baş prokurorunun əmri ilə "Prokurorluğun fəxri işçisi" döş 

nişanı ilə təltif edilmişdir. O, prokurorluq orqanlarının işinin 

təkmilləşdirilməsi, icra intizamının möhkəmləndirilməsi, 

prokuror nəzarətinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

nəticə etibarilə qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün səylə 

çalışır. 

ABBASOVA ZÜMRÜD İSMAYIL QIZI 

Zümrüd Abbasova 1950-ci ildə 

doğulmuşdur. 1967-ci ildə Bakıdakı 189 Ne-li 

orta məktəbi bitirmişdir. Bakı Dövlət 

Universitetinin biologiya fakültəsinə qəbul 

olunmuş və 1972-ci ildə həmin fakültəni 
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bitirmişdir. Ali məktəbi qurtardıqdan sonra Azərbaycan EA 
Botanika İnstitutuna göndərilmiş və 1975-ci ildə institutun 
aspiranturasına daxil olmuşdur. 1989-cu ildə Azərbaycan EA 
Botanika İnstitutunda b.e.d., mərhum Z.S.Əzizbəyova və 
b.e.d., ABŞ İllinoys ştatının баја elmi mərkəzinin həqiqi 
üzvü, prof. N.A.Qasımovun rəhbərliyi altında "Halofit və 
qlikofitlərdə bir sıra terminal oksidazaların aktivliyinin 
müqayisəli tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən 
sonra Botanika İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

Zümrüd Abbasova Azərbaycan (Bakı), Rusiya (Moskva, 
“x Sankt- -Peterburq, Nalçik, Zveniqorod), Ukrayna (Donetsk), 
Һ Belarus (Minsk), Gürcüstan (Tbilisi), Özbəkistan (Daşkənd), 

Türkiyə, Bolqarıstan (Varna) və başqa ölkələrdə keçirilən 
S simpozium, konfrans və sessiyaların işində iştirak etmişdir. 
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ә, 

Onun elmi tədqiqatının əsas nəticələri dərsliklərdə 
müvafiq bölmələrə daxil edilmiş və ali məktəblərdə bitki 
fiziologiyası kursundan mühazirələr zamanı istifadə olunur. 

ABBASOVA BAXŞI ƏHMƏD QIZI 

Baxşı Abbasova 1920-ci ildə anadan 

olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Şölə 

1932-ci ildə İ.Stalin adına Nuxa Pedaqoli аб 
Məktəbinə daxil olmuş, 1936-cı ildə 

bitirmişdir. 

1941-ci ilin sentyabr ayında Nuxa şəhər 

7 No-li orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi kimi əmək 

fəaliyyətinə başlayaraq təqaüdə çıxana qədər - 1977-ci ilə qədər 

36 11 fasiləsiz olaraq həmin məktəbdə pedaqofi fəaliyyətlə 

məşğul olmuşdur. 

B.Ə.Abbasova nəzəri və peşə hazırlığını yüksəltmək üçün 

daima öz üzərində çalışmışdır. O, öz peşəsinin vurğunu, işlədiyi 
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kollektivdə və Şəki müəllimləri arasında böyük nüfuza malik 

idi, onun qabaqcıl iş təcrübəsi rayon müəllimlərinin ənənəvi 

avqust və yanvar müşavirələrində dəfələrlə müsbət nümunə 
kimi qiymətləndirilmiş, təcrübəsi yayılmışdır. 

B.Ə.Abbasovanın əməyi xalq maarifinin inkişafı və gənc 

nəslin təlim-tərbiyəsi işində uzun müddət səmərəli fəaliyyətinə 
və qazandığı nailiyyətlərə görə dövlət tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. O, 1971-ci ildə "Qırmızı Əmək Bayrağı" 
ordeni ilə, "1941 - 1945-ci illərdə zamanı arxa cəbhədəki 

fədakar əməyinə görə", "Əməkdə fərqlənməyə görə" və digər 

medallarla təltif edilmişdir. 

B.Ə.Abbasova 1996-cı ildə Şəki şəhərində vəfat etmişdir. 

ABDULLAZADƏ ARİF ƏBDÜRƏHMAN 
OĞLU 

Arif Abdullazadə 1940-cı ildə anadan $ 
olmuşdur. 1956-cı ildə Şəkidəki 11 Ne-li orta 

məktəbi bitirəndən sonra Bakı Dövlət 

Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul £ 

olunmuş və 1961-ci ildə bitirmişdir. k 

Ali məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla əvvəlcə Nizami 

adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Muzeyində redaktor- 

mütəxəssis, sonra Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda 

kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1966-cı ildə Məmməd 

Arifin rəhbərliyi ilə "Qafur Qantəmirin həyat və yaradıcılığı" 

mövzusunda namizədlik, 1977-ci ildə "Azərbaycan 

poeziyasında yaradıcılıq üslubları" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Həmin institutda 1966 - 

1977-ci illərdə kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində 

çalışmışdır. Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 

aparıcı elmi işçi olmuş, hazırda şöbə müdiri vəzifəsində işləyir. 

Arif Abdullazadə müxtəlif illərdə forum, simpozium, 
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konfrans, konqres və sessiyalarda məruzələrlə çıxış edib. 1996- 

cı ildə ona professor elmi adı verilmişdir. Yeddi elmlər namizədi 

yetişdirmiş, beş elmi monoqrafiyanın, yüzə qədər məqalənin 

müəllifidir. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 

yazılmasında, redaktə və çapında fəal iştirak etmişdir. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyində poeziya bölməsinin sədri 

seçilmişdir. 

ABDULLAYEV ƏLƏSGƏR BABA OĞLU ” 

Ələsgər Abdullayev 1866-cı ildə anadan / 
olmuşdur. Azərbaycan musiqi tarixində Şəkili 

Ələsgər adı ilə görkəmli müğənni kimi 

yaşamaqdadır. O, uşaqlıqdan xalq musiqisini 

sevmiş, 20 yaşından xanəndəlik etməyə 

başlamışdır. 1902-ci ildə Bakıda Şərq 

konsertlərində müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Мәлә ВӘ, 

Məlahətli və zil səsi ona Zaqafqaziya və İranda şöhrət 

qazandırmışdır. 1914-cü ildə "Ekstrafon" səhmdar şirkəti 
Kiyevdə onun səsini vala yazmışdır. Şəkili Ələsgər Azərbaycan 

musiqi tarixində "Rahab" muğamının gözəl ifaçısı sayılır. 

ABDULLAYEV ƏBDÜRƏHMAN 
MƏMMƏD OĞLU 

Əbdürəhman Abdullayev 1914-cü ildə Фи 
anadan olmuşdur. 1933-cü ildə Şəki Редадој 

Məktəbini bitirib, 1941-ci ilə qədər şəhər 12 

Ne-li məktəbdə müəllim, 11 Ne-li orta 

məktəbdə dərs hissə müdiri, 12 Ne-li məktəbdə 

direktor vəzifələrində işləmişdir. 1937-ci ildə Azərbaycan 

Pedaqofi İnstitutunun qiyabi şöbəsinə daxil olmuş və 1941-ci 

ildə institutun dil-ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir. 
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1941-ci ildə Şəki rayon maarif şöbəsinin müfəttişi və 
pedaqofi kabinənin müdiri, 1944-cü ildə Şəki şəhər Maarif 
Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi ibtidai- 
orta məktəblər idarəsinin baş müfəttişi vəzifələrində işləmişdir. 

1945-ci ildə Şəki şəhər məktəbyaşlı oğlanlar uşaq evinə 
direktor təyin edilmiş, 1947-ci ildə Azərbaycan KP Nuxa şəhər 
komitəsi təbliğat və təşkilat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə 
köçürülmüş, 1950-ci ildə Elmi bilikləri yayan cəmiyyətin Şəki 
rayonlararası şöbəsinin məsul katibi işləmişdir. 1957-ci ildə Şəki 
şəhər partiya komitəsinə katib seçilmişdir. 1960-cı ildə 
Azərbaycan SSR EA kadrlar şöbəsinin rəisi, 1961-ci ildən işlər 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1963-cü ildə "Rəşid bəy 
Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1967-ci ildən Şərqşünaslıq 
İnstitutunda baş elmi işçi, sonradan isə Nizami adına 
Ədəbiyyat Muzeyində məktəblər şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
işləmişdir. Beş kitabın və 30 elmi məqalənin müəllifidir. 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, "Qafqazın müdafiəsi" və 
"1941 - 45-ci illərdə əməkdə fərqlənməyə görə" medalları ilə 
təltif olunmuş, respublikanın "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

1998-ci ildə Şəki şəhərində vəfat etmişdir. 

ABDULLAYEV MƏMMƏDHƏSƏN EF” 
İBRAHİM OĞLU r 

Məmmədhəsən Abdullayev 1920-ci ildə ” (дк 
anadan olmuşdur. 1927-ci ildə Oxud kənd 7 фр 
illik məktəbinin birinci sinfinə qəbul edilmiş 
və 1934-cü ildə məktəbi bitirmiş, Şəki 
şəhərindəki tibbi fəhlə fakültəsinə qəbul 
olunmuşdur. 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1941-ci ildə 
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orada tam kursu qurtarmışdır. Dövlət imtahan komissiyasının 
1941-ci il 30 iyul tarixli qərarı ilə ona biologiya üzrə elmi işçi, ali 
və orta ixtisas məktəb müəllimi ixtisası verilmişdir. 
Məmmədhəsən Abdullayev ömrünü həmişəlik müəllim peşəsinə 
bağlamış, ilk əmək fəaliyyətinə Balakən rayonunda müəllim və 
məktəb direktoru kimi başlamışdır. 

1943-cü ilin aprelində yaralandığına görə ordudan tərxis 
olunmuş, kimya-biologiya müəllimi kimi fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Bir neçə il şəhər xalq maarif şöbəsində məktəb 
inspektoru vəzifəsində çalışmış, 7 və 11 No-li orta məktəblərdə, 
sonra isə 10 No-li orta məktəbdə kimya-biologiya müəllimi 
işləmişdir. Məmmədhəsən müəllimə olan şagird məhəbbəti 
tükənməzdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 10 No-li orta 
məktəbi qurtaranlar Məmmədhəsən müəllimin ağır-ağır 
yerişini, müəllim ləyaqətini heç vaxt unutmayacaqdır. 

M.Abdullayev "Birinci dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi 
ordeni", "Əməkdə fərqlənməyə görə", "1941 - 1945-çi illər 
Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 20 illiyi", "1941 - 1945-ci 
illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi", "1941 - 
1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi", 
"İgidliyə görə" və sair medallarla, "SSRİ maarif əlaçısı" nişanı 
və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. Ona 1972-ci ildə 
"Azərbaycan SSR qabaqcıl maarif xadimi" adı və nişanı 
verilmişdir 

Məmmədhəsən Abdullayev 2001-ci ildə dünyasını 
dəyişmişdir. 

ABDULLAYEV ASİM SƏBRİ OĞLU 

Asim Abdullayev 1958-ci ildə anadan olmuşdur. 1975-ci 
ildə Bakıda 5 Ne-li kimya-biologiya təmayüllü internat məktəbi 
bitirmişdir. Həmin ildə APİ-nin kimya fakültəsinə daxil olmuş, 
1979-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. Əmək 
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fəaliyyətinə Zaqatala rayonu Aşağı Çardaxlar kəndində kimya 
müəllimi kimi başlamışdır. 1981-ci ildə QÜFKİ-nin 
aspiranturasına daxil olmuş, 1981 - 1983-cü illərdə əsgərlik 
etmiş, 1984-cü ildən aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir. 

1987-ci ildə Moskvada N.S.Kurnakov adına Ümumi və 
Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda (К.е.4., professor 
A.A .Pasınskinin rəhbərliyi ilə) "Tərkibində dəmir və kükürd 
olan heterometallik klasterlərin sintezi və quruluşunun tədqiqi" 
mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və kimya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Hazırda Botanika İnstitutunda "Radiobiologiya və 
radiologiya" şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

ABDULLAYEVA NABAT CUMAY QIZI 

Nabat Abdullayeva 1925-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1941-ci ildə Şəki Pedaqofi 
Məktəbini qurtarmış, 1946-cı ildə V.İ.Lenin 
adına (indiki N.Tusi adına) ADPİ-nin 8 
filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1950-ci ildə == 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elmi . 
Şuranın qərarı ilə aspiranturada saxlanılmış, e . 

1965-ci ildə ADPİ-nin müvafiq şurasında Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü Ə.M.Dəmirçizadənin rəhbərliyi altında "Müasir 
Azərbaycan dilində cüttərkibli sadə cümlə" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası, 1980-ci ildə Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunda D.004.07.01 İxtisaslaşdırılmış Şurasında 10.02.06 
- Türk dilləri ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Onun elmi işinin nəzəri əhəmiyyəti ümumi dilçiliyin 
aparıcı problemi olan sintaktik semantikanın yaranmasına, 
tədqiqinə, orta məktəblərdə budaq cümlə növünün heç bir səhvə 
yol vermədən müəyyənləşdirilmsinə, nitqin inkişafına, sinxron 
tərcüməyə kömək etməyi önə çəkir. 
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Nabat xanım Azərbaycan dilçiliyinin və türkologiyanın 
müxtəlif problemlərinə dair çağırılmış SSRİ və respublika 
miqyaslı konfrans və sessiyalarda iştirak etmişdir. 

N.Tusi adına ADPU-da Azərbaycan dili və onun tədrisi 
kafedrasında müəllim (1954), baş müəllim (1966), dosent (1968) 
və bu günə qədər professor (1982) vəzifəsində işləyir. Müasir 
Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə xüsusi seminar 
materiallarının (tərkiblər və budaq cümlələrin sinonimliyi), ali 
məktəblərin filologiya və dil-ədəbiyyat fakültələri üçün dərs 
vəsaitinin (14 ç/v, Bakı, 1975, "Sadə cümlə", 3 ç/v, Bakı, 1979), 
"Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası" dərs vəsaitinin (5,5 
ç/v, Bakı, 1993), "Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi". Ali 
məktəblər üçün dərsliyin (8 ç/v, Bakı, 1999), "Müasir 
Azərbaycan dilinin morfologiyası"nın (təkrar, ikinci nəşri, 
1999), "Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən vəsait"in (qiyabiçilər 
üçün, 2 ç/v, Bakı, 1981), "Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin 
proqramı"nın (1977, 1987, 1997, Bakı) müəllifidir. 50-dən çox 
məqaləsi "Sovetskaə törkoloqiə", "Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı" metodik məcmuəsində, ADPU-nun "Elmi 
əsərləri"ndə, BDU-nun "Elmi əsərləri"ndə, Azərbaycan EA 
"Elmi əsərləri"ndə çap olunmuş, elmi konfrans və sessiyalarda 
çıxışlar etmişdir. 

Nabat Abdullayeva 3 doktorluq (Azərbaycan, türkmən, 
qazax), 14 namizədlik dissertasiyasına rəsmi opponentlik 
etmişdir. 

Onun sintaktik sinonimlik mövzusuna aid elmi əsəri 
türkologiyada yazılmış ilk əsərlərdən hesab olunur və görkəmli 
türkoloq, keçmiş SSRİ PEA-nın müxbir üzvü, özbək dilçisi 
M.Ə.Əsgərova, Azərbaycan EA-nın akademiki M.Ş.Şirəliyev, 
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı 
Ə.M.Dəmirçizadə, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü 
Z.İ.Budaqova, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü 
A.M.Qurbanov, prof. S.N.İvanov, prof. M.S.Serqalıyev, 
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Qaraqalpaq əməkdar elm xadimi D.S.Nasırov, A.Matqazıyev, 
X.Rüstəmov və b. tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Uzun müddət türkologiyada feli tərkiblərin cümlə hesab 
edilməsi fikrinin səhv olduğu N Abdullayeva tərəfindən sübuta 
yetirilmişdir. Alimin əsərlərində sintaktik sinonimlərin oxşar 
paralellərdən fərqi verilir, sinonimlərin sərhədi 
müəyyənləşdirilir, sintaktik sinonimlərin fonunda sintaktik 
paralellərin mahiyyəti araşdırılır, onların dil qatlarındakı 
mövqeyi açılır. 

Yaradıcı həyatını sintaktik semantikanın aparıcı 
kateqoriyalarının təhlilinə həsr edən alimin tədqiqatlarını 
bütövlükdə türkologiyanın qaranquşu adlandıranlar səhv 
etmirlər. : 

Hazırda ADPU-da elmi-pedaqofi fəaliyyətini davam 
etdirir. 

ABDULLAYEVA RİMA SƏMƏD QIZI EE” 

Rima Abdullayeva 1938-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1956-cı ildə Bakı şəhər Yasamal 
rayonu 172 Ne-li orta məktəbi qurtarıb, həmin 
ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya aş” – 
fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş, 1961- /). “R 
ci ildə "kimya" ixtisasını bitirib təyinatla Ы. | 
Azərbaycan EA-nın QÜFK İnstitutunun "Geologiya və 
radiokimya" laboratoriyasına kiçik elmi işçi vəzifəsinə 
göndərilib. 1971-ci ildən elmi fəaliyyətini həmin institutun 
"Təbil suların kimya və texnologiyası" laboratoriyasında 
dissertant kimi davam etdirib. : 

1982-ci ildə QÜFK İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış 
Şurasında k.e.d. A.N.Nuriyevin və k.e.n. E.İ.Şikin rəhbərliyi ilə 
"Dəniz tipli sulardan uranın selektiv (seçilmiş) sorbentlərlə 
çıxarılmasının tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
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müdafiə edib. Onun dissertasiyasında ilk dəfə olaraq tədqiq 
olunan sorbentlərlə uranın sorbsiya reaksiyasının riyazi 
statistik metodla dezlik əmsalları hesablanmış, sorbsiya 
prosesinin entalpiya və entroniya aktivliyi müəyyən edilmiş, 
regional təbii xammaldan yeni silikatlı sorbentlərin alınması 
üsulları işlənmiş və alınan sorbentlə uranın dəniz suyundan 
çıxarılmasının prinsipial mümkünlüyü göstərilmişdir. Xəzər 
dənizindəki sınaq nəticələri təbii sulardan qiymətli 
komponentlərin çıxarılması texnologiyasının işlənməsində bu 
üsulun perspektivliyini göstərir. 

Rima Abdullayevanın 30-a qədər məqaləsi çap olunub. 
Eyni zamanda "Radiumun sulardan çıxarılması metodu" üçün 
müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. 1980-ci ildə Leninqradda 
Ümumittifaq, 1981-ci ildə Moskvada XII Mendeleyev 
qurultayında, 1982-ci ildə Aşqabadda VII Ümumittifaq və s. bir 
çox seminarların iştirakçısı olmuşdur. . 

Onun elmi tədqiqatlarının uranın dəniz və təbii sulardan 

çıxarılmasında, atom elektrik stansiyaların və digər tullantı 

suların təmizlənməsində, nadir elementlərin təbii və sənaye 

sularından, duzlu sulardan çıxarılmasında böyük nəzəri və 

praktik əhəmiyyəti vardır. 
Əmək veteranıdır, təqaüddədir. 

ATAEB АРИФ АБДУЛ TYCEHH ОГЛЫ 

Ариф Агаев родилси в 1951 r. Его Marb, 

Тагиева Н.Б. KopeHHas ипекинка, В 1968 r. 

оконҹил среднкжә ијколу No 189 r, Баку и 

поступил на педиатриҹескии факулһтет 

Азербаиджанского Государственного 

медипинского института им. Н.Нариманова, 

и которыИ оконҹил с отлиҹием B 1974 r. после интернатуры по 

детскоИи хирургии с 1976 r. по декабр 1985 r. работал в 
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городскоИ клиниҹескоИ болынипе Ne 3 г. Баку. В әтот же период 
- 1978 r. - поступил в заоҹнукә аспирантуру по детскои 
хирургии в Донеикии ГосударственныИ медипинскиИ институт 
им. A.Topbkoro. под руководством проф. Kyıma Н.Л. успетино 
законҹил аспирантуру и в 1981 r. B НИИ Педиатрии АН СССР 
зампитил кандидатскуко диссертапикә на тему: "Комплексное 
леҹение аппендикулирного перитонита у детеИи". С декабра 
1985 по настолпјее BpeMs работает Ha кафедре neTcKof 
хирургии Азербаиджанского Государственного Медипинского 
Университета им. Н.Нариманова. 

Агаев А.А. автор 89 науҹных статеИ, 4 методиҹеских 
рекоменданин, 2 рапионализаторских предложениИ, 
посвапенных разлиҹным разделам детскоИи хирургии. Свои 
знанин и опыт передает студентам. 

Агаев A.A. авлаетси уҹастником Не ТОЛЫКО 
республиканских, регионалыных и всесоозных конференпии и 
СҺездов, но также уҹастником и докладҹиком рада 
международных конгрессов H сһездов. Таковыми ивлакотса 1-И 
ЕвроазиатскиИ Конгресс Гастроентерологов (Баку, ман 1997 
г.), 4-И и 5-И Регионалыные Конгрессы Педиатриҹеских 
Обпеств Ткрко-иҹзыҹных стран (Баку, сентабры 1997 г., 
Биикек, сентибры 1999 г.), ХП Конференпин хирургов 
Закавказских Государств (Тбилиси, октабры 1999 г.). В 
настохпјее времл, Агаев A.A. продолжает свои педагогиҹескукә 
H науҹно-практиҹескуко дехтелыносты на кафедре детскоИ 
хирургии Азербаиджанского Медипинского Университета им. 
Н.Нариманова. 

AĞASIYEV FƏRRUX FƏRHAD OĞLU 
(AĞASIBƏYLİ) 

Fərrux Ağasıyev 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 7-illik 
təhsilini Orta Zəyzid kəndində alıb. 1950 - 1954-cü illərdə Şəki 
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Pedaqoği Texnikumunda oxuyub və bir müddət Masallıda 
müəllim işləyib. 1958 - 1964-cü illərdə BDU-nun filologiya 
fakültəsində oxuyub və ali təhsil alıb. 

Ali kateqoriyalı dil-ədəbiyyat müəllimidir. 1962-ci ildən 
Bakının müxtəlif məktəblərində təlim-tərbiyə işi üzrə direktor 
müavini və direktor işləmişdir. Mətbuat təəssübkeşidir. "Qızıl 
qələm" mükafatı laureatıdır. Hələ tələbəlik illərindən 
başlayaraq ədəbiyyatşünaslığa aid maraqlı məqalələrlə 
mətbuatda çıxış etmişdir. C.Məmmədquluzadə, M.P.Vaqif 
haqqınlakı yazıları, mətbuat tarixinə aid məqalələri, böyük 
maarifçi vəkil Mustafa bəy Əlibəyov və Xədicə xanım 
Əlibəyovaya həsr edilmiş elmi tədqiqatları var. 

F.F.Ağasıbəyli yaradıcı müəllimdir. Onlarla elmi- 
pedaqoli və məktəbşünaslığa aid məqalələrin, "Yasamal 
yaylasında ilk məktəb" kitabının müəllifidir. Onu orta 
məktəblərdə proqram və dərslik müəllifi kimi də tanıyırlar. VI 
sinif ədəbiyyat dərsliyinin müəlliflərindən biridir. O, uzun 
müddətdir ki, müxtəlif məzmunlu qəzet, јигпа1 məqalələri və 
publisist yazıları ilə mətbuatda çıxış edir. F.Ağasıbəylinin bədii 
yazılarını oxuyanlar onu şair kimi də tanıyır. 

F.F.Ağasıbəyli 1989-cu ildən Bakı şəhərindəki 21 saylı 
məktəbin direktorudur. O, eyni zamanda müstəqil ictimai- 
siyasi "Təzə həyat" qəzetinin baş redaktorudur. 
F.F.Ağasıbəylinin üzərində işlədiyi "O bizə şərəfdir, biz ona 
övlad" adlı yeni kitab XIX əsrin sonlarında XX əsrin 
əvvəllərində yaşayıb-yaratmış vəkil M.Əlibəyovun həyat və 

yaradıcılığından, onun ictimai-siyasi fəaliyyətindən bəhs edən 

maraqlı tədqiqat əsəridir. Bundan başqa, "Xaqan" 
nəşriyyatında çapa hazırlanan "Təmsillər", Şəki ziyalısı, ictima- 

siyasi xadim Əbdülrəhim Əbdürrəhman oğlu Məmmədovun 
"Ömrümdən yadda qalan bəzi xatirələr" adlı iki xatirə-roman və 

"Monoloqdan dialoqa gedən yol" elmi-pedaqofi əsərləri çapa 
hazırlanmışdır. 
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. 
AĞAMİRZƏYEVA ZEMFİRA 
SÜLEYMAN QIZI 

Zemfira Ağamirzəyeva 1935-ci ildə 
anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Bakıdakı 176 
saylı orta məktəbə daxil olub, 1953-cü ildə 
həmin məktəbi bitirmişdir. 1954-cü ildə 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
neft və qaz texnologiyası fakültəsinə qəbul olunmuş, 1959-cu 
ildə həmin fakültəni müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Sonra 
təyinatla Azərbaycan EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutuna göndərilib. 1962-ci ildə laboratoriyanın zəmanəti ilə 
əyani aspiranturaya daxil olmuş, 1965-ci ildə bir müddət kiçik 
elmi işçi, sonra isə mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 

1968-ci ildə Azərbaycan EA-nın qərarı ilə laboratoriya 
Y.H.Məmmədəliyev adına instituta (NKPİ) köçürülüb və orada 
"Seolitlərin kimyası və texnologiyası" adı altında fəaliyyətə 
başlamışdır. 1973-cü ildə k.e.d., prof. Z.Zülfüqarovun 
rəhbərliyi ilə "Təbii alümosilikat və seolit tərkibli (X və U tip) 
katalizatorların fiziki və kimyəvi xassələrinin və onların 
Abşeron neftinin fraksiyalarının krekinqi prosesində tədqiqi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını "Fiziki kimya və qeyri- 
üzvi maddələrin kimyası və texnologiyası" seksiyasının 
Y.H.Məmmədəliyev adına NKPİ-nin elmi dərəcələr verən 
Birləşmiş Şurasında müdafiə etmişdir. 

Həmin il kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi aldış və 
institutda kiçik elmi işçi, 1981-ci ildən isə böyük elmi işçi 
vəzifəsində işləmişdir. 

Bakı, Moskva, Qroznı, Tiflis və b. şəhərlərdə keçirilmiş 
konfrans və simpoziumlarda çıxış və tezislərlə iştirak etmişdir. 
20-yə qədər elmi məqaləsi bir sıra elmi yurnallarda dərc 
olunmuşdur. 

Apardığı elmi tədqiqatlar nəzəri və praktik əhəmiyyətə 
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malikdir. Bu işlər nəticəsində Azərbaycanda ən iri gil yatağı 
sayılan Qazax rayonu ərazisindəki Daş-Salahlı gil yatağının 
kimyəvi-mineralofi aşkar edilmişdir. Həmin gillərin tam şəkildə 
fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilib, katalitik xassələri üzə 
çıxarılmışdır. Ehtiyatı 100 mln. tondan artıq olan bu gil 
yatağının sementləşdirici xassəyə malik olduğu aşkar 
edilmişdir. 

NaX və NaU tip katalizatorların öyrənilməsi ilk işlərdən 
biri olmuşdur. Bu seolitlərin Sar2, Mgr2 və NH4: kationları 
ilə əvəz edilməsi prosesi ətraflı öyrənilmiş, onların fiziki- 

kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələri tədqiq edilmişdir. Sintez 
olunan bu seolitlərin parafin fraksiyalı neftlərin krekinqində 

yüksək aktivliyə malik olduğu göstərilmişdir. 

İlk dəfə olaraq Qroznı Elmi-Tədqiqat İnstitutunda sintez 

edilmiş Seokar-1 və Seokar-2 tipli seolit katalizatorlarının 

aktivliyi Balaxanı və Səngəçal neftindən ayrılan ayrı-ayrı 

fraksiyaların krekinqi prosesində ətraflı öyrənilmişdir. 

AĞAHÜSEYNOV TOFİQ YAQUB OĞLU 

Tofiq Ağahüseynov 1923-cü ildə anadan |. 

olmuşdur. Artilleriya qoşunları general- | 

polkovnikdir. General-polkovnik kÇ. 

T.Ağahüseynov uşaqlığını belə xatırlayır: 

"Azərbaycanın şimalında yerləşən əyalət 

şəhəri Şəkidə hamı bir-birini tanıyırdı. Atam 

həkim olduğundan ailəmiz böyük nüfuza ilik 

malik idi. Lakin vaxtın tələbinə və anamın təkidinə görə belə 

qərara alınmışdı ki, biz gərək paytaxtda təhsil alaq". . 

1941-ci ildən sovet ordusunda xidmət etmişdir. 1942-ci 

ildə Bakı artilleriya məktəbini bitirdikdən sonra Arxangelsk 

vilayətinin HHM sistemində xidmət etmiş, 1-ci Belorusiya 

cəbhəsində vzvod komandiri, əlahiddə zenit artilleriya 
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diviziyası qərargah rəisinin köməkçisi olmuş, Visla - Oder və Berlin əməliyyatlarında iştirak etmişdir. 1954-cü ildə F.E.Dierzinski adına Lenin və Suvorov ordenli Ali Artilleriya Akademiyasını bitirdikdən sonra HHM qoşunlarında diviziya, polk və ordu birləşmələrinin komandiri olmuşdur. 1975-ci ildən Bakı HHM dairəsi komandanının birinci müavinidir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (6, 9-cu çağırış) deputatı seçilmişdir. "Oktyabr inqilabı" ordeni, 2 "Qırmızı Ulduz" ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 
2001-ci ildə Sovet İttifvqı Qəhrəmanı, tarix elmləri doktoru, professor M.Abbasovun general-polkovnik Tofiq Yaqub oğlu Ağahüseynov haqqında elmi-kütləvi oçerkləri kitab kimi "Leytenantdan general-polkovnikədək" adlı kitabını çap etmişdir. Kitabda görkəmli hərb xadiminin lüləli zenit batareyası komandirindən HHM Zaqafqaziya Dairəsinin komandanı vəzifəsinə qədər şərəfli xidmət yolu keçməsi, lüləli zenit batareyası komandirliyindən HHM Zaqafqaziya Dairəsinin komandanı vəzifəsinə qədər şərəfli xidmət yolu keçməsi lap erkən uşaq yaşlarından son dövrlərə qədərki həyatının ən ümdə və yadda qalan xatirələri qələmə alınmışdır. 

T.Y.Ağahüseynov haqqında xatirələrdən: 
Ordu generalı A.F “Şeqlov: "Onun kimi təmkinli, işgüzar, 

əməksevər və bacarıqlı adam xatırlamağa çətinlik çəkirəm". 
General-polkovnik F.A.Olifirov: "Tofiq Yaqub oğlu 

inadlı əməyi, dərin biliyi, cəsarəti, böyük işgüzarlığı və 
tabeliyində olanlara sonsuz qayğısı ilə özünə qarşı tükənməz 
hörmət və məhəbbət qazanmışdır". 

General-polkovnik S.K.Çubarov: "Mən general 
T.Ağahüseynovu ən müxtəlif vəzifələrdə görmüşəm və bir dəfə 
də eşitməmişəm ki, o kimə isə səsini qaldırsın". 

T.Ağahüseynov bu gün Azərbaycan prezidentinin hərbi 
işlər üzrə müşaviri kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. 
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ADİLOV MƏMMƏD MUSA OĞLU 

Məmməd Adilov 1953-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1971-ci ildə Şəki şəhərində 10 ХЫ: 
orta məktəbi, 1976-cı ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini 
bitirmişdir. 1986-cı ildə "Azərbaycan dilində Мр 
ixtisar sözlər" adlı namizədlik dissertasiyası İM би 
müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri namizədi, dosentdir. 
Hazırda "Azərbaycan paleoqrafiyası və yazı tarixi" adlı 
doktorluq işini müdafiəyə təqdim etmişdir. 

Məmməd Adilov 7 kitabın, 200-ə yaxın elmi və elmi- 
kütləvi məqalənin müəllifi, 40-dan artıq elmi kitabın redaktoru 
və rəyçisidir. Əsərlərində müasir Azərbaycan dili, dil tarixi, 
ümumi dilçilik, əlyazmaşünaslıq problemləri ilə bağlı məsələlər 
araşdırılmışdır. 

Mərakeş, Misir, İran, Tatarıstan və Bakıda keçirilmiş bir 
sıra beynəlxalq elmi forumlarda fəal iştirak etmiş, "Kitabi- 
Dədə Qorqud - 1300" və "Xacə Nəsirəddin Tusi - 800" 
beynəlxalq elmi konfransların təşkili üzrə dövlət 
komissiyalarının üzvü olmuşdur. 

1995 - 2000-ci illərdə Azərbaycan MEA Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra etmişdir. 

Şəki şəhərinin orta məktəblərində, Azərbaycan Dövlət 
Dillər Universiteti nəzdindəki kurslarda, Lənkəran Dövlət 
Universitetində, Leninqrad Özəl Universitetinin Bakı 
filialında, İslam Universitetinin Sumqayıt filialında, başqa özəl 
universitetlərdə dərs demişdir. 

Mətbuatda müxtəlif təxəllüslər altında 150-dən artıq 
məqaləsi çap edilmişdir. 
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ALLAHVERDİYEV AZƏR MUSTAFA- 
KAMAL OĞLU 

Azər Allahverdiyev 1957-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Şəki şəhər 10 Ne-li orta 
məktəbi qurtarıb, Bakı Dövlət Universitetinin 
fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1978-ci ildə 
BDU-nu bitirdikdən sonra Azərbaycan EA- 
nın Radiasiya Tədqiqatları Bölməsinin 
fotoelektrik çeviriciləri laboratoriyasında işə 
başlamışdır. 

1979-cu ildə SSRİ EA-nın Sankt-Peterburq (Leninqrad) 
şəhərindəki A.F.İoffe adına Fiziki-Texniki İnstitutunun Lenin 
və Dövlət mükafatı laureatı 1 İ.Alferovun rəhbərlik etdiyi 
"Yarımkeçiricilərdə kontakt hadisələri laboratoriyasına 
göndərilmişdir. 1981-ci ildə həmin institutun aspiranturasına 
daxil olmuşdur. 

1985-ci ildə Sankt-Peterburq Fiziki-Texniki İnstitutunun 
İxtisaslaşdırılmış Şurasında "Al-Ga-As və Ga-ln-As-P 
sistemlərində heterokeçid əsaslı yüksək effektivli Günəş 
fotoçeviricilərinin alınması və tədqiqi" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Namizədlik dissertasiyası ekolo)i cəhətdən ən təmiz 
elektrik eneriisinin alınmasına, yarımkeçiricilər əsasında 
düzəldilmiş çeviricilərin köməyi ilə günəş ener)isindən elektrik 
епегј: alınması problemlərinə həsr edilmişdir. Elmi tədqiqatlar 
nəticəsində faydalı iş əmsalı 24 - 2504 olan yüksək effektivli 
Günəş fotoçeviriciləri alınmış, koskad fotoçeviricilərin daha 
effektiv olması göstərilmiş, SSRİ-də ilk dəfə olaraq 
fotoçevricilərdə yeni mərhələ olan koskad Günəş fotoçevriciləri 
(Si-AlGaAs) alınmışdır. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 
N.Tusi adına ADPU-nun (indiki APU) fizika fakültəsində 
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işləməyə başlamışdır. Hazırda "Mexanika və molekulyar fizika" 
kafedrasının dosentidir. Elmi məqalələri keçmiş SSRİ və 
respublika yurnallarında çap olunmuşdur. Müxtəlif illərdə 
Odessa, Çernoqolovka, Minsk, Yerevan şəhərlərində keçirilmiş 
konfranslarda, 1998-ci ildə Budapeştdə keçirilən "Ətraf mühit 
elmləri"nə həsr olunmuş seminarda iştirak etmişdir. 30-dan 
artıq elmi və elmi-metodik məqalənin müəllifidir. Ali məktəb 
tələbələri üçün "Fizikadan məsələ həlli praktikumu" (birinci 
hissə, Bakı, 1995, ikinci hissə, Bakı, 1998) kitabının 
müəlliflərindəndir. Elmi işlərlə bərabər respublikada fizika 
elminin təbliği, populyarlaşması, tədrisi keyfiyyətinin artması 
üçün yorulmadan çalışır. Uzun illərdir ki, fizika fənnindən 
respublika olimpiadasının münsiflər heyətinin üzvüdür. 

ALXAZOV SİYAVUŞ MƏMMƏDİYƏ I 
OĞLU : 

кк 

Siyavuş Alxazov 1935-ci ildə anadan | 
olmuşdur. Babası Şəkidə ipək sapı əyirən 
zavodun sahibi Alxaz oğlu Kərim (Kərimov 
Kərim Alxaz oğlu) Şəki gimnaziyasını və 
Tiflisdə Cənubi Qafqaz Piyada Ali Hərbi 
Məktəbini bitirmiş, Bakıda "Salyan 
kazarması" rəisinin köməkçisi işləmiş, Böyük Vətən 
müharibəsində topçu alayının batareya komandiri kimi kapitan 
rütbəsində həlak olmuşdur. El arasında Mirzə Qardaş adı ilə 
tanınmış, indiki Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Teatrının 
əsasını qoyanlardan biri olmuşdur. 

S.M.Alxazov 1954-cü ildə Tbilisi şəhərində 73 saylı 
Azərbaycan orta məktəbini qızıl medalla bitirmişdir. Həmin 
ildə Bakıda Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasına) daxil olmuş və 1959-cu ildə 
müvəffəqiyyətlə bitirərək dağ mühəndisi-geofizik ixtisası 
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almışdır. Daha sonra patentşünas və iqtisadi biliklərin 
təbliğatçısı ixtisaslarına da yiyələnmişdir. 

İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatla 31 il 
"Azərneftgeofizika" tresti Dənizdə Geofizika İşləri 
Kontorunun "Neft Daşları" Dəniz Mədən-Geofizika 
Ekspedisiyasında texnik operator, mühəndis-operator, dəstə 
rəisi və ekspedisiya rəisinin müavini - texniki rəhbər 
vəzifələrində işləyən S.M.Alxazov 1990-cı ildən köçürmə yolu 
ilə elmi işə keçmiş və müsabiqə vasitəsilə böyük elmi işçi 
vəzifəsini tutaraq, əvvəlcə Ümumittifaq Neft Elmi-Tədqiqat 
Təhlükəsizlik Texnikası İnstitutunda iki il "Geofizika işlərində 
təhlükəsizlik texnikası" laboratoriyalarında işləmiş, sonra isə 
"Dənizneftqazlayihə" Dövlət Elmi-Tədqiqat və Layihə 
İnstitutunun "Neftqazmədən geofizikası" laboratoriyasına 
keçmiş, 1994-cü ildən indiyədək həmin vəzifədə çalışır. 

S.M.Alxazov 1995-ci ildə Azərbaycan Geofizika Elmi- 
Tədqiqat İnstitutunun dissertantı təsdiq olunmuş və 1998-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının D 054.02.01 
İxtisaslaşdırılmış Şurasında "Böyük zenit bucaqlı mail 
istiqamətlənmiş quyuların lülələrinin əyrilik parametrlərinin 
ölçülməsinin texnika və texnologiyasının işlənməsi və 
təkmilləşdirilməsi" (elmi rəhbər t.e.d., prof. A.A.Mövsümov) 
mövzusunda 05.15.10 və 04.00.12 şifrli iki ixtisas üzrə 
dissertasiya müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. Dissertasiya işində o, qazma, geofizika, 
riyaziyyat, fəlsəfə və iqtisadiyyat kimi elm sahələri üzrə ciddi 
nəticələr əldə etmiş və onlar Neft Daşlarında geniş tətbiq 
olunmuşdur. 

1999-cu ildən S.M.Alxazov "Dənizneftqazlayihə" Dövlət 
ETLİ-nin doktorantıdır. Hazırda o, inklinometriya mədən 
geofizikası materiallarının interpretasiyası, neft və qaz 
ehtiyatlarının hesablanması, geofizikanın fiziki əsasları, 

cihazların həndəsi əsasları, maili qazma quyularında qaz 
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təzahürləri ilə əlaqədar mürəkkəbləşmələr, texnikanın fəlsəfi aspektləri, mədən geofizikasının iqtisadiyyatı, texniki fənlərin tədrisi və b. problemlər üzərində çalışır. 
S.M.Alxazov 1962-ci ildən Bakı Axşam Neft Texnikumunda, Bakı Kompüter Litseyində, 73 saylı axşam və 214 saylı gündüz orta məktəblərində 17 fəndən dərs demişdir. 
S.M.Alxazov beynəlxalq və respublika konfrans və seminarlarında 25 elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. O, 100-ə qədər 

elmi Işın, o cümlədən 5 ixtiranın, 5 səmərələşdirici təklifin və 
tədris proqramlarının müəllifidir. Оһип 500-dən artıq publisistik və bədii yazıları dərc olunub. Neft Daşlarında "Xəzərin səsi" yerli radiostudiyasının yaradıcısı və rəhbəri, 
"Neft Daşları" və "Neftənte Kamni" çoxtirailı qəzetlərinin 
təşəbbüskarı və redaksiya heyətinin üzvü, dövlət teleradiosunun 
və bir sıra respublika јагпај və qəzetlərinin ictimai müxbiri 
olmuşdur. Həvəskar filmlərin beynəlxalq, ümumittifaq və 
respublika müsabiqələrinin laureatıdır. "Rəşadətli əməyə görə" 
və "Əmək veteranı" medalları ilə təltif olunmuşdur. 

S.M.Alxazov hazırda işlədiyi institutun "Geologiya və 
kəşfiyyat", "Quyuların qazılması", "İqtisadi tədqiqatlar" elmi 
seksiyalarının, Azərbaycan Turnalistlər Birliyinin və 
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin üzvüdür. 

ALXASOV KAMİL KAMAL OĞLU 

Kamil Alxasov 1929-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1947-ci ildə Kiçik Dəhnə kənd orta 
məktəbini bitirmiş və həmin ildə V.İ.Lenin 
adına APİ-nin (indiki APU) dil-ədəbiyyat 
fakültəsinə daxil olmuş və 1951-ci ildə oranı 
fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. , 

Əmək fəaliyyətinə 12 yaşında başlamış, həm də orta 
məktəbdə oxumuşdur. Onun kolxozdakı əməyi yüksək 
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qiymətləndirilmiş, 1946-cı ildə 16 yaşında ikən "1941 - 1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində fədakar əməyinə görə" medalı ilə təltif olunmuşdur. 
İctimai işlərdəki fəallığı, elmi tədqiqatçılıq qabiliyyəti müəllimlərinin diqqətini cəlb etmiş, buna görə də prof. Ə.Dəmirçizadə onu dilçi alim, prof. M.Rəfili isə ədəbi tənqidçi kimi görmək üçün aspiranturada saxlamaq istəmişlər, ancaq atasının cəbhədən qayıtmaması, anasının kənddəki ağır vəziyyəti, qardaşı və bacısının taleyi təyinatla kəndə işləməyə getməsinə səbəb olmuşdur. Təyinatla Qutqaşın (indiki Qəbələ) rayonuna gedən gənc müəllim 1951 - 1957-ci illərdə rayonun Zarağan kənd orta məktəbində müəllim və direktor müavini işləmiş, həmin illərdə rayonun "Mübariz" qəzetində L.N Tolstoy, N.V.Qoqol və Məmməd Rahimin yubileyləri ilə əlaqədar geniş məqalələrlə çıxış etmiş, ştatdankənar metodist kimi 6 il dil-ədəbiyyat müəllimlərinin bölməsinə rəhbərlik etmiş, 1953 və 1955-ci illərdə keçirilən respublika "Pedaqofi mühazirələr"in iştirakçısı və qalibi olmuşdur. 1957-ci ildə Şəkiyə qayıdan Kamil Alxasov 1962-ci ilə kimi Şəkinin Orconikidze adına taxılçılıq sovxozunda müəllim, sonralar 

direktor müavini və direktor işləmişdir. Onun təşkilatçılıq qabiliyyətini nəzərə alan rəhbərlik dərs ilinin yarısında onu 
doğma kəndindəki orta məktəbə - Kiçik Dəhnə kənd 1 Ne-li 
orta məktəbə direktor göndərmişdir. Onun axtarıcılıq 
qabiliyyəti, tədqiqatçılığa olan həvəsi "Şəki fəhləsi", 
"Azərbaycan müəllimi", "Azərbaycan gəncləri" qəzetlərində öz 
ifadəsini tapsa da, tədqiqat işi üçün Bakıya can atırdı. Elə buna 
görə də ərizə ilə vəzifədən azad olunub, 1969 - 1971-ci dərs 
illərində Bakının Əzizbəyov rayonundakı Şüvəlan ağır işdən 
azad olmuş uşaqlar üçün respublika internat məktəbində 
işləmiş, dilçi alimlərlə görüşmüş, xüsusilə Ə.M.Dəmirçizadə və 
Z.X.Tağızadədən tez-tez məsləhətlər almış, bir sıra sahələrdə 
tədqiqatlar aparmışdır. Yenidən doğma kəndinə qayıdan 
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Kamil Alxasov 1971 - 1972-ci dərs ilindən Kiçik Dəhnə kənd 2 
Ne-li orta məktəbində müəllim işləməyə başlamış və bu gün də 
orada işləyir. Ali kateqoriyalı müəllim kimi K .K.Alxasov 
"Metodist müəllim", "Qabaqcıl maarif xadimi", "SSRİ maarif 
əlaçısı" adlarına layiq görülmüşdür. 

К.К.Ајхазоу 1983-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin 
İxtisaslaşdırılmış Şurasında Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 
professor A.M.Qurbanovun rəhbərliyi ilə "Müasir Azərbaycan 
dilində vasitəsiz nitq" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etdi. Dissertasiyanın mövzusu Azərbaycan dilçiliyinin 
ən az işlənmiş sahəsinə həsr olunmuşdur. 

1982-ci ildə Şəki rayon təhsil şöbəsi tərəfindən 
"M.F.Axundovun əsərlərində vasitəsiz nitqi necə tədris edirəm" 
- adı altında təcrübəsi ayrıca kitabça kimi dərc olunmuş və 
yayılmışdır. Bundan əlavə, "Elm və həyat", "Azərbaycan 
məktəbi", "Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi" Purnallarında 
onun məqalələri çap edilmişdir. K.K.Alxasov təkcə dissertasiya 
mövzusu ilə əlaqəli deyil, dil tarixinə, ədəbiyata və pedaqofi 
fəaliyyətinə həsr olunmuş onlarla məqalənin müəllifidir. Onun 
"Şəkinin bəzi toponimləri" (APİ-nin "Elmi əsərləri", 1991), 
"Şəkinin alban toponimləri" ("Mütərcim" yumalı, 1999, Ne 3), 
"Dərslik və proqramlarımız" (APİ-nin "Elmi əsərləri", 1988) və 
s. məqalələri dərc olunmuşdur. mə 

1988-ci ildə respublika "Pedaqoii cəmiyyəti"nin 
qurultayına nümayəndə olmuş və qurultayda cəmiyyətin idarə 
heyətinə üzv seçilmişdir. 

Prof. B.Əhmədovun redaktorluğu ilə buraxılmış 
"Azərbaycan dili" (2000) ikicildlik dərsliyin müəlliflərindən 
biridir, "Müasir Azərbaycan ədəbi dilində vasitəsiz nitq" (2000) 
monoqrafiyasının müəllifidir. 

Alxasov Kamil Kamal oğlu 2001-ci ildə dünyasını 
dəyişmişdir. 
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ALXASOV OQTAY KAMİL OĞLU (Су 

Oqtay Alxasov 1953-cü ildə anadan id 
olmuşdur. İlk təhsilini Qəbələ rayonu 
Zarağan kəndindəki məktəbdə almış, 1970-ci 
ildə Bakı şəhər 16 saylı orta məktəbini | 
bitirmiş və həmin ildə V.İ.Lenin adına APİ- 
nin (APU) coğrafiya fakültəsinə daxil 7 
olmuşdur. 1974-cü ildə in-stitutu fərqlənmə € ki 
diplomu ilə bitirmiş və təyinatla Bərdə rayonunda müəllim 
işləmişdir. Sonra Şəki rayonunun Cəfərabad kənd orta - 
məktəbində müəllim, direktor müavini vəzifələrində işləmiş və 
1983-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin əyanı aspiranturasına 
daxil olmuş və 1987-ci ildə təhsilini başa vuraraq, həmin 
institutun "İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi 
metodikası" kafedrasında müəllim vəzifələrində çalışmış, 1999- 
cu ildən dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 

1992-ci ildə prof. N.Allahverdiyevin rəhbərliyi altında 
"Şagirdlərin elmi metodlarla tanışlığının pedaqofi əsasları" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və 
pedaqofi elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. O, 30-dan 
artıq elmi əsərin (dərslik, metodik vəsait, məqalə və tezis) 
müəllifidir. Əsas əsərləri: 

1. Materiklər və ölkələr coğrafiyası: VII sinif üçün dərslik 
(1 və П hissələr. - Bakı, 1994, 18 ç.V.). 

2. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası: 
müəllimlər üçün vəsait. - Bakı, 1995 (3с.У.), 

3. Orta məktəbdə coğrafiyanın tədrisinə dair: metodik 
tövsiyələr. - Bakı, 1995 (7 ç.v.). 

Məqalələri Rusiyada və respublikamızda nəşr edilən 
јагпаПагда və elmi məcmuələrdə dərc olunub. O, Moskva və 
Krasnoyarskda keçirilən Ümumittifaq elmi konfransların 
iştirakçısı olmuşdur. 
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Əsərlərinin əsas qayəsi - orta məktəbdə coğrafiyadan yeni 
proqram və dərsliklərin təkmilləşdirilməsi, şagirdlərin 
coğrafiyaya dair biliklərinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
məzmununun işlənib hazırlanmasıdır. 

O, Təhsil Nazirliyinin coğrafiya üzrə elmi-metodik 
şurasının üzvü və orta məktəblərdə istifadə olunan coğrafiya 
dərsliklərinin rəyçisidir. 

O.K.Alxasov Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 
xətti ilə coğrafiya üzrə testlərin tərtibçilərindən biri kimi geniş 
ictimai-pedaqofi fəaliyyətlə məşğul olur. 

Dəfələrlə Təhsil Nazirliyi və institut rəhbərliyinin 
təşəkkürlərinə layiq görülmüşdür. 

ALXASOV YAŞAR KAMİL OĞLU 

Yaşar Alxasov 1956-cı ildə anadan EA 
olmuşdur. 1973-cü ildə Kiçik Dəhnə kənd | 
saylı orta məktəbini bitirmiş və “ə 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoli әф 
Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil 
olmuşdur. 1977-ci ildə institutu fərqlənmə .u ДИ 
diplomu ilə bitirmiş və təyinatla Saatlı İlanı Yaz 
rayonunda 1981-ci ilədək rus dili və ədəbiyyatı müəllimi 
işləmişdir. Sonra pedaqoli fəaliyyətini (1981 - 1985-ci illər) Şəki 
rayonu Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı məktəbində davam etdirmiş, 
"baş müəllim" adına layiq görülmüşdür. 1986-cı ildə SSRİ 
Pedaqoyi Elmlər Akademiyasının Milli Məktəblərdə Rus 

Dilinin Tədrisi Elmi-Tədqiqat İnstitutunun məqsədli əyani 
aspiranturasına daxil olmuşdur. Burada akademik 
N.M.Şanski, prof. Y.V.Kotok, prof. Q.G.Qorodilova kimi 
görkəmli alimlərdən dərs almış, 1990-cı ildə SSRİ PEA-nın 
ixtisaslaşdırılmış şurasında "Rus dilində nitq vərdişlərinə 
nəzarətin elmi əsasları" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 
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müdafiə etmiş, pedaqofi elmlər namizədi alimlik dərəcəsini 

almışdır. Dissertasiya keçmiş İttifaqda rus dilinin tədrisi 

zamanı testlərdən istifadənin nəzəri və didaktik əsaslarına həsr 

olunmuş ilk tədqiqat əsəridir. Y.K.Alxasovun tədqiqatının 

nəticələri Latviya və Özbəkistan tədris müəssisələrində 

eksperiment yolu ilə sınaq yoxlamalarından keçmiş və onların 

düzgünlüyü təsdiqlənmişdir. 

Y.K.Alxasov 1990-cı ildən M.F.Axundov adına 

APRDƏİ-nin rus dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası 

kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmış, 1995- 

ci ildən isə həmin kafedranın dosentidir. 

Y.K.Alxasov 50-yə yaxın elmi əsərin (metodik tövsiyə, 

məqalə, tezis) və bir publisistik kitabın müəllifidir. Məqalələri 

Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Qazağıstan, Qırğızıstan, eləcə də 

respublikamızda nəşr olunan elmi məcmuələrdə dərc 

olunmuşdur. Dəfələrlə beynəlxalq, ümumittifaq və respublika 

səviyyəli konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir. 2001-ci ildə 

çapdan çıxmış "Azərbaycanca - rusca - ərəb mənşəli köktaş 

sözlər lüğəti" Y.Alxasovun (həmmüəlliflə) yaradıcılığının ən 

uğurlu qollarından biridir. 

Y.K.Alxasov dilçilik, pedaqogika, tarix, metodika və 

psixologiyaya dair 10-a qədər kitabın redaktoru olmuş, rus dili 

və onun tədrisinə dair onlarla dissertasiya, kitab, metodik 

vəsaitlərə rəy yazmışdır. 

O, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ekspertlər 

qrupunun üzvü olmuş, dəfələrlə respublika mətbuatında 151 

üsulunun nəzəri və praktiki problemlərinə dair maraqlı 

məqalələrlə çıxış etmişdir. Təhsil Nazirliyindəki Avropa dilləri 

və ədəbiyyatı üzrə respublika elmi-metodiki Şurasının üzvüdür. 

Y.K.Alxasov 1995 - 1996-cı illərdə İran İslam 
Respublikasının rəsmi dəvəti ilə Tehranda dövlət radio- 

televiziya şirkətində çalışmışdır. Rus dili redaksiyasının baş 

redaktoru, Azərbaycan dili redaksiyasının məsləhətçi 
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redaktoru vəzifələrində işləmiş, Tehranın Azadi-İslami 
Universitetində dərs demişdir. 

Y.K.Alxasov həm də tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul 
olur. Bir neçə beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda sinxron 
tərcüməçi kimi iştirak etmiş, beynəlxalq uşaq təşkilatlarının 
xətti ilə Azərbaycanda tətbiq olunmuş dərslik və normativ 
sənədləri rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 

Y.K Alxasov rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinin tələbə elmi 
cəmiyyətinin sədridir. Bakı şəhər Müəllimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunun mühazirəçilər qrupunun üzvü kimi şəhər 
məktəblərinin rus dili müəllimləri qarşısında müntəzəm olaraq 
çıxış edir. Dəfələrlə təhsil nazirliyi, institut rəhbərliyi tərəfindən 
təşəkkürlərə layiq görülmüşdür. 1989-cu ildə Poltava şəhərində 
keçirilən beynəlxalq elmi konfransda çıxışına görə Poltava 
Pedaqofi İnstitutunun "A.P.Makarenko" medalı ilə təltif 
olunub. 

ASLANOV VAQİF CUMAY OĞLU 

Vaqif Aslan 1950-ci ildə anadan 6 
olmuşdur. 8-ci sinfi Kiş kənd məktəbində = . ( ҹ 
qurtardıqdan sonra 9 - 10-cu sinifləri Oxud “ 3 
orta məktəbində bitirmişdir. 1968-ci ildə 4 
Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunun ҹ̧ә Ҹ 
Fransız dili fakültəsinə daxil olmuş, 1973-cü ӘБӘДИ 
ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək Kiş kəndində fransız dili 
müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildən 1997-ci ilə 
qədər Azərbaycan MEA-nın Şəki Zona Elm Mərkəzində 
"Folklorşünaslıq və el sənətləri" şöbəsinin müdiri, 1997-ci ildən 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun "Folklor Sarayı Elmi 
Mədəni Mərkəzi"nin direktorudur. 1996-cı ildən BDU-nun 
Şəki filialında (hazırda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu) 
müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 

” 

Və 
“49 

Ta. 

“ 
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Vaqif Aslanın ilk şeri 1967-ci ildə "İpəkçi" qəzetində dərc 
edilmişdir. Xalqımızın qeyrətli oğlu Aydın Məmmədova həsr 
etdi "Aydın" poeması (1993) şairə şöhrət gətirmişdir. Vaqif 
Aslan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şəki şöbəsinə başçılıq edir. 
O, 1994-cü ildə məşhur fransız səyyahı Tan Şardənin 
"Səyahətnamə" əsərini orilinaldan tərcümə etmişdir. Bədii 
yaradıcılığını durmadan artırmış, 1997-ci ildə "Ruhlarla 
söhbət", 2000-ci ildə "Oğuz elinə salam" poemalarını yazmışdır. 
2001-ci ilin 25 mayında Yazıçılar Birliyinin sədri, millət vəkili, 
məşhur yazıçı Anarın otağında şairin 50 illik yubileyinə həsr 
olunmuş görüş də onun bədii yaradıcılığına verilən qiymət idi. 

Vaqif Aslan 4 kitabın və 6 elmi məqalənin müəllifidir. 

ASLANOV MƏMMƏD SƏMƏD OĞLU 

Məmməd Aslanov 1956-cı ildə anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini 1963 - 1967-ci illərdə II 
Biləcik kənd orta məktəbində, 1967 - 1973-cü 
illərdə 1 Biləcik kənd orta məktəbində almış 
və 1973-cü ildə bitirmişdir. 1973 - 1974-cü 
illərdə Bakı şəhərində Mərkəzi Tədris Kurs 
Kombinatında peşə təhsili almışdır. 1974-cü 
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1975 - 1977-ci illərdə hərbi 
xidmətdə olmuş, ordudan qayıtdıqdan sonra təhsilini davam 
etdirmiş və riyaziyyatçı müəllim ixtisasına yiyələnmişdir. 

M.S.Aslanov 1982-ci ildən Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunun "Texnolofi proseslərin avtomatik idarə olunması" 
problem laboratoriyasında laborant vəzifəsində işə başlamış, 
1983 - 1995-ci illərdə kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1991- 
ci ildə Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları 
Problemləri İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə institutun 
dissertantı qəbul edilmişdir. Akademik, t.e.d., prof. Qurban 
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Cəlilovun və t.e.d. Nurəddin Cəfərovun rəhbərliyi altında elmi 
axtarışlarını davam etdirən Məmməd Aslanov 1998-ci il 
ADNA-nın İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında "Çoxlaylı 
yataqlarda temperaturlar meydanın və neftin isti su ilə 
sıxışdırılmasının hesabat üsullarının işlənməsi" mövzusunda 
dissertasiya müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

M.S.Aslanovun dissertasiya işi müxtəlif formalı neft 
yataqlarının (birlaylı, çoxlaylı, çoxtəbəqəli) laylarına termiki 
təsir zamanı istilik proseslərini xarakterizə edən mövcud riyazi 
modellərin yeni sadə həll sxemlərinin tapılmasına həsr 
olunmuşdur. Məlum fiziki və geoloyi parametrlərin qiymətləri 
əsasında, mövcud ədədi üsullarla və yeni təqribi analitik üsulla 
alınmış hesabat nəticələrinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. 
Alınmış yeni sadə həllərin tətbiqolunma sərhədi müəyyən 
olunmuşdur. Belə nəzəri əhəmiyyəti özündə əks etdirən 
namizədlik dissertasiyası yüksək özlülüklü neftlə doymuş 
yataqlara istiliklə təsir zamanı temperatur paylanmasını və isti 
su ilə neftin sıxışdırılmasında dəqiq nəticələrə yaxın işlənmənin 
texnoloyi göstəricilərini proqnozlaşdırmağa imkan verən sadə 
hesabat üsulları kimi böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. 

M.S.Aslanov Azərbaycan Texniki Universitetinin 
professor-müəllim heyəti və aspirantların 43 və 45-ci elmi- 
texniki və tədris-metodiki konfranslarında (1995, 1997), 
Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 
İnstitutunun ümuminstitut məşğələlərində (1995, 1997), neft və 

qaz sənayesi problemlərinə həsr olunmuş gənc alim və 

aspirantların elmi-praktik konfransında (1995), riyaziyyat və 

mexanikanın tətbiqi problemləri П Respublika konfransında 
(1997), akademik A.X.Mirzəcanzadənin 70 illik yubileyinə həsr 

olunmuş konfransda iştirak etmiş və elmi məruzələrlə çıxış 
etmişdir. 

M.S.Aslanov bir elmi ixtiranın və 13 elmi məqalənin 
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müəllifidir. 1995-ci ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin 
"Riyaziyyat-2" kafedrasının əməkdaşıdır. 

ATAYEVA (MÖVLA-ZADƏ) ELMİRA 
ZAHİD QIZI 

Elmira Atayeva (Mövla-zadə) 1935-ci 
ildə anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 
Şəkinin 2 saylı məktəbində başlayan 
E.Z.Mövla-zadə 3-cü sinifdən ailəsi ilə Bakıya 
gəlmiş və 190 saylı məktəbi bitirmişdir. “ 

1953-cü ildə Azərbaycan Sənaye İM 
İnstitutunun geoloii- -kəşfiyyat fakültəsinə 
daxil olmuş və 1958-ci ildə dağ mühəndisi- 
geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. . 

Ali məktəbi bitirdikdən sonra o, Azərbaycan Bizlər 
Akademiyası Geologiya İnstitutunda əvvəlcə kiçik elmi işçi 
işləmiş, 1961-ci ildən isə aspiranturada oxumuşdur. 

Mövla-zadə Elmira 1967-ci ildə akademik 
Q. Ə.Əlizadənin rəhbərliyi altında "Qərbi Azərbaycanın Kür və 
İori çaylararası sarmat çöküntülərinin stratiqrafiyası və 
mollyuska faunası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

E.Atayeva Geologiya İnstitutu "Mezokaynozoyun 
regional stratiqrafiyası" laboratoriyasında aparıcı elmi işçi 
vəzifəsində çalışır və miosen çöküntüləri üzrə ekspertdir. 
Axırıncı 20 ildə neogen çöküntüləri üzrə apardığı elmi 
tədqiqatlar nəticəsində E.Atayeva Azərbaycanın neogen 
stratiqrafiyası və paleocoğrafiyası üzrə bir sıra problemləri həll 
etmiş yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi onlara həsr olunmuş 60- 
dan çox elmi əsərin müəllifi və həmmüəllifidir. Onun dördü 
monoqrafiya, dördü atlas-monoqrafiyadır. Bu əsərlərdən 
iyirmisi ölkəmizdən xaricdə (Moskva, Saratov, Sankt- 
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Peterburq, Afina, Budapeşt, Barselona, London, Dallas, Nissa, 
İstanbul, Sivaş, Təbriz, Malta) çapdan çıxmışdır. Onun 
həmmüəllifi olduğu monoqrafiyalar Azərbaycanın miosen 
çöküntüləri stratiqrafiyasına həsr olunmuşdur. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

1. Talış, Kiçik Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı (Cəbrayıl 
rayonu) Naxçıvan çökəkliyi oliqosen-miosen çöküntüləri. Bakı, 
1980. 

2. YUNESKO xətti ilə qoyulmuş (25 saylı beynəlxalq 
proyekti ilə) "SSRİ-nin cənubu sarmat və meotis stratiqrafiyası 
və korrelyasiyası. Saratov, 1986. 

3. SSRİ stratiqrafiyası. Neogen sistemi. Miosen. Cənub- 
şərqi Qafqaz və Kiçik Qafqaz. Moskva, 1986. 

4. Azərbaycanın geologiyası. Stratiqrafiya. Mezozoy və 
kaynozoy. Miosen çöküntüləri stratiqrafiyası. Bakı, 1997. 

E.Z.Atayeva dörd atlas-monoqrafiyanın və 
"Azərbaycanın stratiqrafik şkalası"nın həmmüəllifidir (1994): 

- Beynəlxalq geologiya elmləri ittifaqı xətti ilə qoyulmuş 

və Budapeşt Geologiya İnstitutunun rəhbərliyi ilə işlənən "Şərqi 

və Mərkəzi Avropa neogen paleocoğrafik xəritələr Atlası"nda 

Atayeva dörd paleocoğrafik xəritənin tərtibçilərindən biridir. 
Budapeşt, 1988. 

- ABŞ-ın "First Exchanqe" şirkətinin təklifi ilə qoyulmuş 

"Azərbaycanın neftli-qazlı komplekslərinin stratiqrafik 

Atlası"nda Atayeva miosenin stratiqrafik materialının 

müəllifidir. Hyüston - Bakı, 1998. 

- Həmin şirkətin təklifi ilə qoyulmuş "Şimali-Qərbi 

Qobustan və Qərbi Abşeron miosen kəşfiyyatı Atlası"nda o, bu 

regionlar üzrə miosen çöküntüləri stratiqrafiyası materialının 

müəllifidir. Hyüston - Bakı, 1998. 

- "Azərbaycanın mezokaynozoy paleocoğrafik xəritələr 

Atlası"nda Atayeva E.Z. "tarxan-çokrak", "karaqan-konk", 
"sarmat" və "meotis" əsrləri paleocoğrafik xəritələrin 
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tərtibçisidir. Bakı, 2000. 

Elmira xanım xarici neft şirkətlərindən BP/Statoyl 
(İngiltərə-Norveç) və Geologiya İnstitutunun birgə işlədiyi 
"Şərqi Azərbaycan və Cənubi Xəzər hövzəsi neogen 
çöküntülərinin stratiqrafiyası və sedimentologiyası" işində Şərqi 
Azərbaycan və Cənubi Xəzər hövzəsindəki neogen çöküntüləri 
kəsilişlərini tədqiq etmiş, alınan nəticələrin interpretasiyasını 
aparmış və hər regiomərtəbə üzrə rəhbər mollyuska atlasını 
tərtib etmişdir (1994). Bu işin elmi nəticələri dörd məqalədə öz 
əksini tapmışdır. Müəllif işin təqdimatı üçün Londonda 
ezamiyyətdə olmuşdur (1994). 

ABŞ-ın "Mobil" neft şirkətinin sifarişi ilə qoyulmuş 
"Cənubi Xəzər hövzəsi çöküntülərinin stratiqrafik modeli" 
işində Atayeva E.Z. Kirmaki, Qaradağ, Çeildağ, Səngəçal 
ümumi dayaq kəsilişlərinin stratiqrafiyasını dəqiqləşdirmiş və 
bu çöküntülərin stratiqrafik modelinin qurulması imkanı əldə 
etmişdir (1996). İşin təqdimatı üçün o, Dallasda olmuşdur. 

E.Z.Atayeva 1968-ci ildən Ümumittifaq Paleontolofi və 
Azərbaycan Paleontoloyi Cəmiyyətinin üzvüdür. О, Beynəlxalq 
Stratiqrafik Komitəsi və Zaqafqaziya Stratiqrafik Komitəsi 
Neogen komissiyasının üzvüdür. 

E.Z.Atayeva 1964-cü ildən etibarən gənc elmi işçilərin V 
Zaqafqaziya konfransında (Bakı), SSRİ-nin 50 illiyinə həsr 
olunmuş elmi sessiyada (Bakı, 1972), "Morfologiya, 
sistematika, filogeniya və ekogenez" ümumittifaq 
müşavirəsində (Moskva, 1984), V idarələrarası stratiqrafik 
konfransında (Bakı, 1986), IV ikitərəfli (SSRİ - ADR) 
geologiya elmləri tarixi simpoziumunda (Bakı, 1986), ÖPC-nin 
XXXIV sessiyasında (Bakı, 1988), "Aralıq dənizi neogen 
regional komitəsinin IX konqresi"ndə (Barselona, 1990), 
"Yeraltı elmləri tarixi" konfransında (Bakı, 1991), İran İslam 
Respublikası geolofi simpoziumunda (Təbriz, 1994), Amerika 
Neftçi Geoloqlar Birliyi (AAPG) xətti üzrə keçirilmiş 
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beynəlxalq konfransda (Nissa, 1995), "Neftli və qazlı rayonların biostratiqrafiyası"na həsr olunmuş konfransda (Sankt-Peterburq, 1994), II türk geoloqları yığıncağında (Sivaş, 1995), "Qara dəniz sahəsi neft geologiyası və kəşfiyyatı" П beynəlxalq simpoziumunda (İstanbul, 1996), "Qara dəniz - Xəzər seqmentinin geodinamikası və faydalı qazıntılarının axtarış perspektivləri" beynəlxalq konfransında (Bakı, 1999) və 
"Aralıq dənizi və Aralıq dənizini əhatə edən hövzənin geologiya 
və neft geologiyası" simpoziumunda (Malta, 2000) elmi 
məqalələrlə iştirak etmişdir. 

Onun elmi tədqiqatlarının nəticəsi neogenin neftli, qazlı 
çöküntülərinin stratiqrafik bölgüsünün dəqiqləşdirilməsində 
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi kimi, onlardan bir çoxu neftçi 
geoloqların və stratiqrafların stolüstü kitablarındandır ("SSRİ- 
nin stratiqrafiyası", 1986, "Azərbaycanın geologiyası. 
Stratiqrafiya. Mezozoy və kaynozoy". 1997 va s.). 

AXUNDOV MİRZƏ FƏTƏLİ 

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, 
dramaturqu, materialist filosofu, ictimai 
xadimidir. Realist Azərbaycan ədəbiyyatının 
banisidir. 1812-ci ildə anadan olmuşdur. 
1814-cü ildə atası Mirzə Məhəmmədtağı və 
anası Nanə xanımla Təbriz yaxınlığındakı 
Xamnə qəsəbəsinə köçmüş, 13 yaşınadək İran Azərbaycanının 
müxtəlif yerlərində yaşamış, 1825-ci ildə anası ilə Şəkiyə 
qayıtmışdır. Anasının əmisi Axund Hacı Ələsgər Fətəlini 
oğulluğa götürərək, təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuş, ona ərəb 
və fars dillərini öyrətmişdir. Fətəlinin ruhani olmasını istəyən 
Axund Hacı Ələsgər 1832-ci ildə onu Gəncəyə aparmışdır. 
Fətəli burada məntiq və fiqh elmlərini, habelə məşhur şair 
Mirzə Şəfi Vazehdən nəstəliq xəttini öyrənmişdir. M.Ş.Vazeh 
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M.Fətəlinin zəka və istedadını hiss etmiş, onu ruhani olmaq 
fikrindən daşındırmışdır. Müasir elmlərlə maraqlanan M.Fətəli 
1833-cü ildə Nuxada açılmış rus-tatar məktəbinə daxil olmuş, 
bir il burada oxumuşdur. 1834-cü ildə Tiflisə getmiş, Qafqaz 
canişininin baş dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq 
dilləri mütərcimi təyin olunmuş və ömrünün sonunadək həmin 
vəzifədə çalışmışdır. 1873-cü ildə ona polkovnik rütbəsi 
verilmişdi. O zaman Qafqazın inzibati-mədəni mərkəzi sayılan 
Tiflis M.F.Axundovun fikri inki-şafına mühüm təsir 
göstərmişdir. O, burada dövrünün bir sıra görkəmli ziyalıları, o 
cümlədən A.A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, G.Eristavi, Qafqaza 
sürgün edilmiş dekab-rist yazıçı A.A.Bestuğev-Marlinski və b. 
ilə yaxından ta-nış olmuş, mütərəqqi rus və Qərbi Avropa 
ədəbiyyatını, ictimai-fəlsəfi fikrini öyrənmişdir. O, eyni 
zamanda İran, Türkiyə və Hindistanın bir sıra ictimai xadimi 
(Mirzə Yusif xan, Mirzə Mülküm xan, Cəlaləddin Mirzə, Ma- 
nukçi Sahib və b.) ilə də əlaqə saxlayır, məktublaşırdı. 1851-ci 
ildə Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz şöbə-sinə üzv 
seçilən M.F.Axundov sonralar Qafqaz Arxeo-qrafiya 
Komissiyasının tədqiqat işlərinə cəlb olunmuş-dur.M.F. 
Axundov "Əkinçi" qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət vermiş, 
onun səhifələrində "Vəkili milləti-naməlum" imzası ilə 
məqalələr dərc etdirmişdir. 

M.F.Axundov bədii yaradıcılığa şerlə başlamışdır 
("Səbuhi" təxəllüsü ilə). İlk şerlərindən sayılan "Zəmanədən 
şikayət"i Tiflisə səfəri ərəfəsində yazmışdır. Onun şer 
yaradıcılığında "Puşkinin ölümünə Şərq poeması" (1837) xüsusi 
yer tutur. Вәди yaradıcılığında komediya yaradıcılığı üstün 
mövqedədir. 1850 - 1855-ci illərdə yazdığı 6 komediya ilə 
Azərbaycan və bütün Yaxın Şərq ədəbiyyatında realist 
dramaturgiyanın təməlini qoymuşdur. O, dram yaradıcılığına 
"Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər" (1850) komediyası ilə 
başlamışdır. M.f.Axundovun ikinci dram əsəri olan "Hekayəti- 
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müsyo Јогдап həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah cadugüni- 
məşhur" (1850) komediyasında köhnəlik, ətalət, durğunluq 
tənqid olunur, elm, maarif və mədəniyyət təbliğ edilir. 
"Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" (1850) komediyasında 
M.F.Axundov dövrün daha mühüm ictimai problemlərinə 
toxunmuş, feodal üsul-idarəsini və ləyaqətsiz dövlət başçılarını, 
istibdadı ifşa etmişdir. M.F.Axundovun 1852-ci ildə yazdığı 
"Sərgüzəşti-mərdi-xəsis" ("Hacı Qara") komediyası məzmun və 
sənətkarlıq cəhətdən dünya dramaturgiyasının ölməz 
əsərlərindəndir. 

Mövzusu Təbriz həyatından alınmış "Mürafiə vəkillərinin 
hekayəti" (1855) adlı sonuncu komediyasında istibdad və 
fanatizmin hökm sürdüyü "zülmət səltənəti"ndə insan 
hüquqlarının amansızcasına tapdalandığı göstərilmiş, fırıldaqçı 
vəkillərin, hiyləgər tacirlərin iç üzü açılmışdır. 

1857-ci ildə M.F.Axundov Azərbaycan nəsrinin ilk 

nümunəsini - "Aldanmış kəvakib" (yaxud "Hekayəti-Yusif 

şah") povestini yazmışdır. 

M.F.Axundovun fəaliyyətində yeni əlifba uğrunda 

mübarizə mühüm yer tutur. Ərəb əlifbasını Şərqin mədəni 

inkişafı və xalqın savadlanması üçün ciddi maneə hesab edən 

Mirzə Fətəli bir neçə yeni əlifba layihəsi hazırlamışdır. Bu 

münasibətlə o, 1863-cü ildə İstanbula getmişdir. Axundovun 

layihəsi "Cəmiyyəti-Elmiyyeyi Osmaniyyə"də geniş müzakirə 

edilmişdir. Layihə bəyənilmiş, lakin onun işində çətinlik 

törədəcəyi bəhanə edilərək qəbul olunmamışdır. 

M.F.Axundovun tarix məsələlərinə baxışları da 

diqqətəlayiqdir. Azərbaycan və digər Şərq xalqlarının tarixinə 

dərindən bələd olan M.F.Axundov bir sıra əsərində Şərq 

xalqları tarixinin ayrı-ayrı məsələlərindən bilavasitə bəhs 

etmişdir. Onun şəxsində Azərbaycanda tarix elmi yeni pilləyə 

qaldırılmış, bu elm keyfiyyətcə yeni məzmun və tarixi tədqiqata 

münasibətin yeni metodu ilə zənginləşdirilmişdi. 
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Onun yaradıcılığı yalnız Azərbaycanın deyil, Yaxın Şərq 
xalqları ədəbiyyatı və ictimai-fəlsəfi fikrinin də inkişafına 
qüvvətli təsir göstərmişdir. Onun əsərləri XIX əsrin 50-ci 
illərindən başlayaraq rus, fars, ingilis, fransız, alman, gürcü və 
s. dillərə tərcümə edilmişdir. Azərbaycan SSR-in bir sıra 
maarif, mədəniyyət ocaqlarına, o cümlədən Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teatrına, Azərbaycan Pedaqofi Rus 
Dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan 
Universiteti), Respublika Dövlət Kitabxanasına, küçə və 
meydanlara M.F.Axundovun adı verilmiş, Bakıda heykəli, 
Tbilisidə qəbirüstü abidəsi qoyulmuş, Şəkidə ev-muzeyi 
açılmışdır. Anadan olmasının 150 illik yubileyi Ümumdünya 

Sülh Şurasının qərarı ilə keçirilmişdir. 

AXUNDOV MİRƏLİ ABDULLA OĞLU 5 з/ 

Mirəli Axundov 1902-ci ildə anadan 

olmuş, 1919-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər 

Seminariyasına daxil olmuş, 1923-cü ildə 8 

nəfərdən ibarət ilk məzunlardan biri 

olmuşdur. 1923 - 1926-cı illərdə Zaqatala 

şəhər ibtidai məktəbinin müdiri və Zaqatala 

sənaye və kənd təsərrüfatı texnikumunda 

müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 

1926-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 

1930-cu ildə biologiya ixtisası üzrə bitirmişdir. 1932-ci ildə 

Moskva Pedaqofi İnstitutunun genetika ixtisası üzrə 
aspiranturasına daxil olmuş, məşhur genetik alimlərdən 

A.S.Serebrovski və N.K.Koltsovun rəhbərliyi altında 

xromosomlarda krossinqover hadisəsini öyrənmişdir. O, 
sonralar tədqiqatlarını ev quşlarının növ və cins tərkibinin 

genetik cəhətdən öyrənilməsinə və ontogenezdə genetik 

imkanların realizə olunmasına biolofi aktiv maddələrin təsirini 

50 

əəən 

öyrənməyə həsr etmişdir. 
i Mirəli Axundov 1937-с1 ildə Bakı Dövlət Universitetində ilk "Genetika və darvinizm" kafedrasını yaratmış, 1937 - 1988- ci ilədək həmin kafedraya rəhbərlik etmiş və ди 
Zaqafqaziyada yeganə olan və hazırda onun a 
"Təkamül təlimi" muzeyini təşkil etmişdir. 

Onun elmi yaradıcılığının əsas incisi isə XI - XIX əsrlərdə Azərbaycanda biolo)i fikrin inkişafı tarixinin tədqiq edilməsidir. Müəllif faktlara əsaslanaraq sübut etmişdir ki 
Nizami, Füzuli, Xaqani, Həsənbəy Zərdabi, MüF.Axündev kimi klassiklər bir sıra bioloii fikirləri ilə zamanı qabaqlamışlar. 
Bu sahədə onun 20-yə yaxın elmi məqalə və iki monoqrafiyası 
çap edilmişdir. Bunlar onun 1965-ci ildə müdafiə etdiyi 
doktorluq dissertasiyasının əsasını təşkil etmişdir. Müntəzəm 
olaraq ümumittifaq və respublikada keçirilən forum, 
simpozium, konfrans və sessiyalarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 

M.Axundov respublikada biologiya elminin tədrisinin 
yaxşılaşdırılmasına və Azərbaycan dilində terminologiyasının 
yaranmasına böyük səy göstərmişdir. Bu sahədə apardığı 
tədqiqatlar 30-dan artıq elmi-metodiki məqalə və 3 kitabda öz 
əksini tapmışdır. M.Axundov Azərbaycan dilində ali məktəblər 
üçün bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri yaratmışdır. O, 
"Genetika", "Təkamül" təlimi", "Biologiyaya giriş", 
"Darvinizm", "Darvin təliminin əsasları", "Yer üzərində həyatın 
mənşəyi və inkişafı", "Faktlar milyoneri Ç.Darvin" və s. kimi 
dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Ümumiyyətlə, 
M.Axundovun 200-dən artıq elmi-tədqiqat, elmi-metodiki, 
elmi-kütləai kitab, broşür, dərslik, dərs vəsaiti və məqalələri çap 
olunmuşdur. M.Axundov respublikamızın maarif və 
mədəniyyəti sahəsində müntəzəm olaraq geniş miqyasda ictimai 
işlər aparmışdır. O, universitetin biologiya üzrə "Elmi 
əsərləri"nin redaktoru olmuş, uzun illər Təhsil Nazirliyinin 
elmi-metodiki şurasına rəhbərlik etmişdir. O, respublikada 
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dını daşıyan 
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"Genetiklər və Seleksiyaçılar Cəmiyyəti"nin Bakı şöbəsinin 

sədri, biologiya fakültəsinin tədris-metodiki şurasının rəhbəri 

vəzifələrində çalışmışdır. 

M.Axundov "Bilik" cəmiyyəti xətti ilə 45-dən artıq 

mühazirələrlə çıxış etmiş, Azərbaycan televiziyası ilə 20 ildən 

artıq "Təbiəti sevənlər" verilişini aparmışdır. Gənc təbiətçilər 

üçün "Gənc quşçulara məsləhət", "Okeanda bir damla", 

"Nəğməli və bəzəkli quşlar" kimi üç kitab yazmışdır. 

M.Axundov elmi, pedaqofi və ictimai fəaliyyətinə görə 

Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən əməkdar müəllim, 

əməkdar elm xadimi kimi adlara layiq görülmüşdür. Onun 70 il 

maarifimizin inkişafına və 55 ildən artıq elmimizə xidmətləri 

fəxri fərmanlar və təşəkkürnamələrlə qiymətləndirilmişdir. O, 

"Za doblestnıy trud v Velikoy Oteçestvennoy voyne 1941 - 

1945", "Sorok let podedə v Velikoy Oteçestvennoy voynı", 

"Pobeditelğ Soülalistiçeskoqo sorevnovaniə 1975 qoda" və s. 

nişanları ilə təltif edilmişdir. 

M.A.Axundov 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

mr" AXUNDOV FUAD MİRƏLİ OĞLU 

Fuad Axundov 1934-cü ildə anadan 

olub. 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin geologiya-coğrafiya 

fakültəsinə daxil olub. 
Universiteti bitirdikdən sonra, 1957-ci 

ildə H.Zərdabi adına adına Təbiət-tarix 

muzeyində işləməyə başlamışdır. Qısa müddət 

ərzində kiçik elmi işçilikdən direktor vəzifəsinə qədər 

yüksəlmişdir. 1968-ci ildən ömrünün sonunadək muzeyin 

direktoru olmaqla yanaşı, Azərbaycan EA Geologiya İnstitutu 

"Onurğalılar paleontologiyası" laboratoriyasının müdiri 

işləmişdir. 

52 

1967-ci ildə "Necromites nestoris" - əsl suitilərin 
(Necromitinae) yeni yarımfəsiləsinin nümayəndəsidir" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Bu yeni taksonomik ranq dünya fundamental 
kataloqlarında öz əksini tapmışdır. Kürəkayaqlıları, onların 
əmələ gəlməsini, yayılmasını və müxtəlif geolofi mərhələlərdə 
onurğalı heyvanlar kompleksinin dəyişməsini və onların 
stratiqrafik korrelyasiyada tətbiqi məsələlərini tədqiq etmişdir. 

Paleontologiya sahəsində F.M.Axundov 20-dən artıq 
elmi əsərin müəllifidir. 

Elmi işlə yanaşı, F.M.Axundov muzeyin yeni 
ekspozisiyalarını yaratmış, eksponatların bir hissəsini şəxsən 
özü əldə etmişdir. F.M.Axundov təbiət haqqında bilikləri geniş 
kütlələr arasında təbliğ etməklə də məşğul olub. Onun 
məruzələri, ekskursiyaları tələbələr və məktəblilər arasında çox 
böyük maraq oyadıb. 

İctimaim işlə fəal məşğul olan F.M.Axundov Səbail 
rayonundan deputat seçilib, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri olub. 

F.M.Axundov 1999-cu ildə vəfat edib. 

AXUNDOVA ŞƏFİQƏ QULAM QIZI 

Şəfiqə Axundova 1924-cü ildə anadan b 
olmuşdur. Müntəzəm musiqi təhsili almışdır. (ә 

İlk mahnılarını - "Röya" və "Qəlbimiz" "5 
yeddinci sinifdə oxuduğu dövrdə 
bəstələmişdir. 1951 - 1956-cı illərdə pedaqoq - 

B.Zeydmanın kompozisiya sinfində İz 
oxumuşdur. Konservatoriya illərində bir sıra О 

mahnılar, xalq melodiyaları, instrumental əsərlər yazmışdır. 

Musiqiçi-bəstəkar kimi formalaşmasında Ü.Hacıbəyovun rolu 

böyükdür. 1944-cü ildə Ü.Hacıbəyovun məsləhəti ilə 
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Azərbaycan himninin yaradılması üçün müsabiqədə iştirak 

etmişdir. Azərbaycan Dövlət filarmoniyasında Dövlət 

komissiyası qarşısında "Azərbaycan himni"ni ilk dəfə Şəfiqə 

xanım ifa etmişdir. 

Vətənpərvərlik mahnıları onun repertuarında əsas yer 

tutur. "Balam", "Sevgilim", "Vətən məhəbbəti", "Nə gözəlsən", 

"Çiçək", "Hind qızı", "Nə gözəldir kəndimiz" və s. 

vətənpərvərlik mahnıllarıdır. 

N.Gəncəvinin 800 illik yubileyi ərəfəsində Ş.Axundova 

"Nə gözəlsən", "Ay nigar" romanslarını yazmışdır. 

1948-ci ildə Moskvada keçirilən Plenumda Şəfiqə xanımın 

da vokal əsərləri ifa olunmuşdur. 

Ş.Axundova həm də simfonik orkestr üçün əsərlər 

yazmışdır. Buraya "Cahanda", "Mənim qəlbim", "Sənin 

məhəbbətin", "Qələbə bizimdir" və b. Əsərlər daxildir. Simfonik 

orkestr üçün "Nuxa rapsodiyası", "Üç pyes", M.Rahimin 

sözlərinə "Qəzəl" melodiyalarını bəstələmişdir. 

1970-ci ildə "May gəlir" adlı iri həcmli vokal-instrumental 

əsərini yaradır, həm də "Yaradan əllər" vokal silsiləsini 

bəstələyir. 

C.Cabbarlının "Aydın", B.Vahabzadənin "Vicdan", 

H.Seyidbəylinin "Böyük ürək" tamaşalarına musiqisi xüsusilə 

fərqlənir. 
"Ev bizim, sirr bizim" musiqili komediyasının premyerası 

1965-ci ildə keçirilmiş və bu gün də səhnədən düşmür. 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının III qurultayında 

bəstəkar Q.Qarayev bu operetta barədə xüsusi danışmışdır. 

Ş.Axundova Şərqdə ilk dəfə opera yazan qadın 

bəstəkardır. 1974-cü ildə "Gəlin qayası" operasını onun 

yaradıcılıq tərcümeyi-halında mühüm hadisə hesab etmək olar. 

Əsər Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasının 

ənənələrinin davamçısıdır və ideyaca ona yaxındır. 
50 ildən artıqdır ki, Şəfiqə xanım Azərbaycan 

54 

bəstəkarlarının şanlı dəstəsinin önündə durur. Bəstəkarlıq və 
pedaqoyi fəaliyyətini nəzərə alan hökumətimiz onu "Şərəf 
nişanı" ordeni ilə təltif etmişdir. O, bu gün də əvvəlki kimi 
məhsuldar və həvəslə işləyir. 

AXUNDOVA ELLADA MİRƏLİ QIZI 

Ellada Axundova 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1957-ci ildə Bakıda 189 No-li orta 

məktəbi bitirmişdir. ADU-nun biologiya 

fakültəsində (1957 - 1962) təhsil aldıqdan 
sonra 1962-ci ildə Azərbaycan EA-nın 

Genetika və Seleksiya İnstitutunda 
aspiranturaya daxil olmuşdur. 1966-cı ildə 
ADU-nun İxtisaslaşdırılmış Şurasında "Tut yarpaqlarında 

nuklein turşularının dinamikası" mövzusunda dissertasiyasını 

müdafiə etmiş və 1967-ci ildə biologiya elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsini almışdır. 1967 - 1987-ci illərdə Azərbaycan EA-nın 

Genetika və Seleksiya İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində 

çalışmışdır. Çoxillik elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini 

ümumiləşdirərək 1986-cı ildə Belorusiya EA-nın Genetika və 

Sitologiya İnstitutunun İxtisaslaşmış Şurasında "Poliploidiya 
ilə əlaqədar Morus L. cinsinin genomunun quruluş-funksional 

xüsusiyyətləri" mövzusunda genetika ixtisası üzrə doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1987-ci ildən biologiya 

elmləri doktoru, 1987 - 88-ci illərdə "Üzüm və tut bitkisi-nin 

genetikası və seleksiyası" şöbəsinin müdiri, 1989-cu ildən 

M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun biologiya fakültə-sinin 

"Genetika və darvinizm" kafedrasında professor vəzifəsində 

işləyir. 
E.M.Axundova tərəfindən aparılan ilk tədqiqatlar elm 

aləmində böyük maraq oyatmışdır. 1968 - 1969-cu illərdə 

aparılan tədqiqat işlərində Kellanın (1967) genlərin polimerliyi 
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haqqında fərziyyəsini təcrübi yolla təsdiq etmişdir. Nəticələr 

"Caryologia" јагпаһпда çap olunmuş və sonralar xarici 

mətbuatda işıqlandırılmışdır. Sonrakı işlərində ilk dəfə olaraq 
poliploidləşmə zamanı genomun quruluşunda baş verən 

dəyişikliklər müəyyən olunmuşdur ki, genetik aparatda baş 

verən həmin dəyişikliklər canlıların ən vacib xüsusiyyəti olan 

uyğunlaşma prosesinin əsas mexanizmlərindən biri kimi 

qiymətləndirilmişdir. 
E.M.Axundova Ümumittifaq (Moskva, 1967, 1972, 1974, 

1983, Leninqrad, 1977, 1979, Minsk: 1979, Riqa, 1974, Kiyev, 

1975, Kişinyov, 1981, Daşkənd, 1969, 1990, Alma-Ata 1988) və 

respublika qurultay, simpozium və konfranslarında iştirak 

etmişdir. Onun "Poliploidiya və DNT" monoqrafiyası (Elm, 

1983) və 80-dən artıq məqaləsi (31-i xaricdə) dərc olunmuşdur. 

1995-ci ildə Ərzurum Universitetinə (Türkiyə) dəvət olunmuş 

və orada elmi-tədqiqat işlərinə həsr olunmuş seminarlarda 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 

E.M.Axundova Azərbaycan "Genetikləri və 

Seleksiyaçıları Cəmiyyəti"nin vitse-prezidenti, BDU-nun 

"Xəbərlər" furnalında (təbiət elmləri seriyası) məsul katib 

vəzifəsində çalışmışdır. Genetika və Seleksiya İnstitutunun 

doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış 

Elmi Şurasının 1992-ci ildən sədr müavini, 1997-ci ildən isə 

sədri vəzifəsini yerinə yetirir. 
E.M.Axundova 1988-ci ildə "Əmək veteranı" medalı, bir 

neçə təşəkkürnamə və əməkdə yüksək nailiyyətlərə görə 

Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər Sovetinin, Mərkəzi Həmkarlar 
Təşkilatının fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 

E.M.Axundova respublikada yüksək ixtisaslı kadrların 

yetişməsində bilik və bacarığını əsirgəməyən ziyalılardandır. 
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AXUNDOVA RƏFİQƏ MİRHƏSƏN QIZI 

Rəfiqə Axundova 1925-ci ildə anadan 

Axundov Şəki Dövlət bankında iqtisadçı 
vəzifəsində işləmişdir. R.Axundova ilk 

təhsilini Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə . 2 , ,zzzə 
almışdır. 1934-cü ildə ailəsi ilə Bakıya köçmüş / 77 
və təhsilini 171 saylı orta məktəbdə davam İF 4 Y 

etdirmişdir. 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 

müalicə-profilaktika fakültəsinə imtahansız qəbul edilmişdir. 
1948-ci ildə Tibb institutunu bitirib Quba rayonuna həkim- 

terapevt göndərilmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan Elmi- 

Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunun Qubada təşkil etdiyi 

rayonlararası konfransda "Traxoma xəstəliyinin klinika- 

müalicəsi" haqda məruzə etmiş, xəstələrin müalicəyə cəlb 

olunması yollarını göstərmişdir. 1956-cı ildə Azərbaycan DTİ- 

nin Elmi Şurasının qərarı ilə göz xəstəlikləri kafedrasında 

kliniki ordinaturaya qəbul olunmuşdur. 1961-ci ilin noyabrında 

müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya 

İnstitutuna aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1964-cü ildə 

aspiranturanı bitirdikdən sonra Tibb İnstitutunun göz 

xəstəlikləri kafedrasında həkim baş laborant təyin olunmuş, 
1966-cı ildə isə assistent vəzifəsinə seçilmişdir. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunun 

aspirantı kimi professorlar: patomorfoloq Püstə xanım Məlik- 

Aslanova və görkəmli oftalmoloq A.N.Sluskinin rəhbərliyi 

altında 1967-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb 

İnstitutunun Elmi Şurasında "Traxomanın çətin sağalan II 

stadiyasının konkrementlərlə müşahidə olunan formasının 

klinika, patomorfologiya, histokimyəvi dəyişiklikləri və 

müalicəsi" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş, tibb elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Bu amansız 
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xəstəliyin ləğvinə kömək etmək məqsədilə Azərbaycanın ayrı- 

ayrı rayonlarına getmiş və xəstələri müalicəyə cəlb etmişdir (Əli 

Bayramlı, Salyan, Sabirabad, Masallı, Biləsuvar, Naxçıvan 

MR və s.). 

R.Axundova N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb 

İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə oftalmologiya 
kafedrasına dosent seçilmişdir. 

Bakı və ittifaqın müxtəlif şəhərlərində: Moskva, Ufa, 

Odessa, Alma-Ata, Daşkənd, Aşqabad, Tbilisi, Sxaltuba və s. 

şəhərlərdə keçirilmiş konfrans, simpozium və sessiyalarda öz 

elmi -tədqiqat işləri haqda çıxışlar etmişdir. O, 40 ildən artıqdır 

ki, N.Nərimanov adına ATU-nun oftalmologiya kafedrasında 

göz xəstəliklərini tədris edir. Rəfiqə xanım tələbələrini çox 

sevdiyi kimi, onların da məhəbbətini qazanmış və universitetin 

professor-müəllim heyəti və tələbələri arasında xüsusi hörmətə 
malikdir. 

Rəfiqə xanım 76 elmi məqalənin və akademik 

U.S.Musabəyli ilə birgə yazılmış "Refraksiya akkomodasiya və 

optiki şüşələrin təyini" adlı dərsliyin müəllifidir (Bakı, Tibb 

İnstitutunun mətbəəsi, 1977). 
Hazırda o, qlaukoma xəstəliyinin bədənin digər 

xəstəlikləri ilə əlaqəsinə (hipertoniya, şəkərli diabet, ürək 

xəstəlikləri və s.) dair araşdırmalar aparır. Bu xəstəliyin 
diaqnozunun vaxtında qoyulması onun müalicəsində xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Rəfiqə xanım təcrübəli pedaqoq, istedadlı 

elmi işçi və bacarıqlı oftalmocərrahdır. İşlədiyi Tibb 

Universitetinin oftalmologiya kafedrasında kliniki 

ordinatorların hazırlanmasına rəhbərlik edir. 

R.Axundova "Səhiyyə əlaçısı" döş nişanı ilə təltif 

edilmişdir. Əmək veteranıdır. 
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BABAYEV PYOTR AKİMOVİÇ 

Pyotr Babayev 1883-cü ildə anadan . 
olmuşdur. P.A.Babayevin atası Həkim Babayev (et) 5 

Nuxa qəzasının mərkəzi Şəki şəhərində doğulub, F . . 

almasa da, çox istedadlı, hərtərəfli inkişaf etmiş “АМ 
bir şəxsiyyət idi. O, öz humanistliyi, zülmə və zalımlara qarşı 
dönməz mübarizliyi ilə seçilirdi. 

Kəndli kütlələrində ictimai şüurun oyanmasında 

H.Babayevin böyük rolu olmuşdur. XIX əsrin 70-ci illərində 

H.Babayev kəndlilərin o dövrkü xan və bəylərə qarşı 

mübarizəsinə başçılıq edir və kəndlilər qarşısında növbəti 

çıxışlarından birindən sonra onu doğma vətənindən sürgün 

edirlər. H.Babayev birdəfəlik Ryazan vilayətinin Kasimov 

kəndində məskunlaşır. O burada Lyuba adlı bir qızla (Lyubov 
Qriqoryevna) ailə həyatı qurur. Əvvəlcə çox sıxıntılar və 

kasıbçılıq içində yaşayan bu ailə xalqa lazımlı, möhkəm iradəli 

8 övlad bəxş edir. Bu övladlardan biri ailənin böyük oğlu Pyotr 

idi. Pyotr Babayev peşəkar inqilabçı, 1905-ci ildən Sov.İKP-nin 

üzvü olmuşdur. 1904-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmış, 

Kronştadt və Peterburq bolşevikləri ilə əlaqəyə girmiş, 

matroslar arasında inqilabi iş aparmışdır. 1905-ci ildə həbs 

olunmuş, 1912-ci ildə gizli olraq Moskvaya gəlmiş, Sokolniki 

emalatxanasında çilingər işləmişdir. İmperialist müharibəsi 

başlandıqda cəbhəyə göndərilmişdir. Fevral buryua-demokratik 

inqilabının və Oktyabr silahlı üsyanının iştirakçısı olmuşdur. O, 

1918-ci ildə komissar olduğu patron zavodu ilə birlikdə 

Moskvaya köçmüşdür. Partiyanın tapşırığı ilə Tambov 

bolşeviklərinə köməyə göndərilmiş, quberniya fəhlə, əsgər və 

kəndli deputatları sovetləri icraiyyə komitəsinin üzvü seçilmiş, 

Qızıl Ordu hissələrində siyasi rəhbər olmuş, Tambov şəhər 

partiya komitəsinə başçılıq etmişdir. 1918-ci ilin axırında 

59 



Moskvaya çağırılmış, Sokolniki rayon Deputatlar Soveti 

İcraiyyə Komitəsinin sədri, sonradan həmin rayonun partiya 

komitəsinin katibi, Moskva şəhər partiya komitəsinin üzvü 

seçilmişdir. 

Pyotr Babayevin adına Moskvada qənnadı fabriki, 

Sokolniki rayonunda küçə, Şəkidə baramaaçan fabriki vardır. 

Qənnadı fabrikinin qarşısında onun büstü qoyulmuşdur. 1920- 
ci ildə vəfat etmişdir. 

BABAYEV BABA HÜSEYNƏLİ OĞLU 

Baba Babayev 1955-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1972-ci ildə Baş Göynük kənd 1 Ne- 

li orta məktəbini bitirmişdir. 1976-cı ildə Bakı 0) 

Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin = 

hazırlıq şöbəsinə daxil olmuş, 1977-ci ildə 8 

universitetə qəbul edilmiş və 1982-ci ildə həmin fakültəni 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elmi Şuranın qərarı ilə 

aspiranturada saxlanmış, lakin Təhsil Nazirliyinin ali məktəbi 

fərqlənmə diplomu ilə bitirən məzunlardan da 2 illik iş stafı 

tələb etmək qərarına əsasən təyinatla Quba rayonunun Talabı 

kənd məktəbində müəllim işləmişdir. 1988-ci ildə BDU-nun 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında "XX əsr Azərbaycan satirik 

nəsrində tipikləşdirmə" mövzusunda ədəbiyyət nəzəriyyəsi 

ixtisası üzrə müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır. 

"XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tip problemi" 

adlı doktorluq dissertasiyası müdafiəyə buraxılmış və müdafiə 

ərəfəsindədir. Namizədlik dissertasiyası filologiya fakültəsinin 

Elmi Şurasının və Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə dərs vəsaiti kimi 

çap edilmişdir. Doktorluq dissertasiyası və bununla bağlı çap 
olunan monoqrafiya və məqalələri "XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı" və "Ədəbiyyat nəzəriyyəsi" ixtisasları üzrə ümumi 
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və xüsusi ixtisas kurslarının tədrisində nəzəri-praktik 

materiallar kimi tətbiq olunur. 
Namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra 1988-ci 

ildən BDU-nun filologiya fakültəsində baş laborant kimi 

fəaliyyətə başlamış, sonralar müəllim və baş müəllim işləmişdir. 

1995-ci ildə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

kafedrasının dosenti seçilmişdir. İxtisasca ədəbiyyat 

nəzəriyyəçisidir. Onun ədəbiyyatşünaslığın müxtəlif 
problemləri ilə bağlı respublikada keçirilən simpozium, 

konfrans və yubiley sessiyalarında - N.Gəncəvinin anadan 

olmasının 850, M.F.Axundovun anadan olmasının 175, 

S.Vurğunun anadan olmasının 80 illiyi və s. tədbirlərdə 

məruzələrlə çıxış etmişdir. O, 7 monoqrafiya və 50-yə qədər 

məqalənin müəllifidir. "Bədii ədəbiyyatda tipiklik" (1992) kitabı 

ədəbiyyat nəzəriyyəsinin mühüm və aktual problemi olmaqla 

ali məktəblərin filoloği fakültələri üçün dərs vəsaiti kimi tövsiyə 

edilmişdir. 
B.Babayev BDU-nun filologiya fakültəsinin bakalavr və 

magistraturasının tələbələrinə ədəbiyyat nəzəriyyəsi , 

ədəbiyyatşünaslığın ən mühüm və aktual metodolofi 

məsələlərindən mühazirələr oxuyur. 
B.Babayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 

al 

BAĞBANLI İSGƏNDƏR LƏTİF OĞLU 

sal. zad 

İsgəndər Bağbanlı 1894-cü ildə anadan $ ә di 

olmuşdur. İbtidai təhsilini Şəki şəhərində . 

almışdır. 1913 - 1920-ci illərdə Şəki ipəkəyirici 

fabrikində fəhlə işləmişdir. 1920-ci ildə fəhlə 

fakültəsində təhsilini davam etdirmiş və eyni 

zamanda ibtidai məktəbdə dərs demişdir. 

1924-cü ildə Bakı şəhərinə Alı Pedaqoyi İnstitutunun 

təbiətşünaslıq bölməsinə göndərilmişdir. İnstitutu bitirdikdən 
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sonra Lənkəran Pedaqofi Texnikumunda 1930-cu ilədək 

müəllim işləmişdir. 1930 - 1934-cü illərdə Bakı dənizçilik 

texnikumunda, "Qırmızı dəmirçi" fabrik-zavod məktəbində 

müəllimlik etmiş və eyni zamanda Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun analitik kimya kafedrasında laborant 

vəzifəsində çalışmışdır. 1934 - 1937-ci illərdə Azərbaycan 

Geologiya İdarəsində kimyaçı-analitik, dənizçilik və sənaye 

texnikumlarında isə müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1937 - 40- 

cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin analitik kimya 

kafedrasında, 1941 - 47-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun ümumi kimya kafedrasında assistent vəzifəsində 

çalışmışdır. 1942-ci ildən Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 

ümumi kimya kafedrasında, 1944 - 59-cu illərdə ADU-nun 

- analitik kimya və qeyri-üzvi kimya kafedralarında dosent 

vəzifəsində işləmişdir. 

1933-cü ildən ömrünün axırınadək keçmiş SSRİ EA 

Azərbaycan filialının Kimya İnstitutunda, 1959-cu ildən 

Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda 

laborant, kiçik elmi işçi və 1946-cı ildə isə "Analitik kimya" 

laboratoriyasını təşkil edərək 1974-cü ilədək onun rəhbəri 

olmuşdur. 1942-ci ildə kimya elmləri namizədi dərəcəsi almaq 

üçün "Natrium sulfid və maqnezium oksid olmaq məqsədilə 

astraxanitin təbii qazla reduksiyası" mövzusunda dissertasiya 

müdafiə etmişdir. Namizədlik dissertasiyası elmi rəhbər 

olmadan yerinə yetirilmiş, tərtib və müdafiə edilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyası müdafiəsindən sonra 1942-ci ildən 

Azərbaycan Sənaye İnstitutunun ümumi kimya kafedrasında, 

1944-cü ildən 1959-cu ilədək əvəzçiliklə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin analitik kimya, sonradan isə qeyri-üzvi kimya 

kafedralarında dosent vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda 

Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda 

laboratoriya müdiri vəzifəsində işləmişdir. 

1960-cı ildə "Ammonium tetrarodanodiaminxromlatın 
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nadir və əlvan metalların analitik kimyasına tətbiqi" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsindən sonra əvvəlki iş 

yerlərində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1961-ci ildə analitik 

kimya ixtisası üzrə professor elmi adına layiq görülmüşdür. 
Professor İ.L.Bağbanlının elmi-tədqiqat işləri əsasən iki 

istiqamətdə - respublika mineral xammalının kimyəvi emalı və 

mürəkkəb tərkibli nümunələrdə (minerallar, sular, süxurlar, 

ərintilər və s.) nadir və əlvan metalların təyini üsullarının işlənib 

hazırlanması istiqamətində aparılmışdır. Onun tərəfindən 

yanğın əleyhinə istifadə etmək üçün alunitdən alüminium sulfat, 

neft qazmada istifadə edilmək üçün gil məhlulları alınmışdır. 
Respublikanın kimya və yeyinti sənayesinin tələbatını ödəmək 

üçün Naxçıvan daş duzunun təmizləmə texnologiyası, eləcə də 

rəngsiz pəncərə şüşəsi almaq üçün Abşeron kvars qumunun 

zənginləşdirmə texnologiyası işlənmişdir. Natrium sulfid və 

maqnezium oksid almaq üçün astraxanit təbii qazla reduksiya 
edilmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində qiymətli katalizator 

olan vanadium 5-oksidi almaq üçün sulfat turşusu zavodu 

tullantıları üzərində elmi tədqiqat işləri aparmışdır. 

Qravimetrik, sonralar isə amperometrik, potensiometrik və 

fotometrik üsulların köməyi ilə mis, gümüş, qızıl, sink və 

kadmium, tallium, bismut, nikel, kobalt, palladium, platin və 

digər elementləri təbii və sənaye nümunələrində çox dəqiq, 

ekspress və həssas təyin etmək üsulunu işləyib hazırlamışdır. 

Onun hazırladığı gümüş, vanadium, mis, bor, ingibitor, 

kadmium, manqan və digər elementlərin təyini üsulları xalq 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. 

Professor İ.L.Bağbanlının elmi tədqiqat işlərinin 

nəticələri 4 dəyərli monoqrafiyada: "Nadir və əlvan metalların 

analitik kimyasına ammonium tetrarodanodiaminxromlatın 

tətbiqi" Bakı, 1961, 214 s., "Silikatların kimyəvi analizinə giriş". 
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Bakı, 1965, 183 s., "Mineral gübrələr və karbonat süxurlarının 
kimyəvi analiz metodları". Bakı, 1973, 185 s., "Kimyəvi 
terminlər lüğəti". Bakı, 1956, 83 s. monoqrafiyalarında, 175 
elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. O, respublikamızda analitik 
kimya məktəbi yaradanlardan biridir. Onun rəhbərliyi ilə 3 

elmlər doktoru və 15 elmlər namizədi yetişdirilmişdir. 
Professor İ.L.Bağbanlı analitik kimyaya yeni birləşmələr, 

ammontum tetrarodanodiaminxromiat, əsasi yanus boyalarını 

və elementlərin polifenolyat-amin komplekslərini gətirmişdir. 
Həmçinin respublika təbii xammallarından bəzi element və 

birləşmələrin alınması texnologiyasını işləmişdir. 

O, 35 il Azərbaycan EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 

İnstitutunda laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

Professor İ.L.Bağbanlının əməyi yüksək qiymətləndirilmiş və 

"Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni (1951), "Qafqazın müdafiəsi 

uğrunda" (1944), "Fədakar əməyə görə" (1945) medalları ilə 

təltif olunmuşdur. 

Professor İsgəndər Lətif oğlu Bağbanlı 1974-cü ildə vəfat 
etmişdir. 

BAĞBANLI ZEMFİRA İSGƏNDƏR QIZI ЈЕР" 

Zemfira Bağbanlı 1936-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1944-cü ildə Bakı şəhər 150 saylı 

orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 

1964-cü ildə bitirmişdir. 

1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət , :$ 
Universitetinin geologiya fakültəsinə daxil Sö... Ббы 

olmuş, 1956-cı ildə kimya fakültəsinə keçirilmiş və 1960- -cı ildə 

müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra 
Azərbaycan EA-nın Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda 

kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1962-ci ildən 

Dadaşov adına Tikinti Materialları və Məmulatları 
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—..— İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
1969-cu ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Elmi 

Şurasında böyük elmi işçi Əliqulu Həsən oğlu Əliyevin 
rəhbərliyi ilə "Bəzi üzvi əlavələrin sementlərin davamlılığına 
təsirinin tədqiqi" mövzusunda "Tikinti materialları və 
məmulatları" ixtisasında namizədlik dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 

Tədqiqatlar nəticəsində hidrotexniki və dəniz suyu 
təsirinə davamlı beton və dəmir-beton almağa imkan verən yeni 
üzvi əlavə tapılmışdır. Tapılmış üzvi əlavənin sementə əlavə 

edilməsi, sonuncunun sərfini azaltmaqla yanaşı, beton və 

dəmirbeton məmulatlarının davamlılığını xeyli artırmışdır. 
Bu cür üzvi əlavələrlə beton və dəmirbeton 

məmulatlarının davamlılığını artırmaq üsulu 1 saylı evtikmə 

kombinatı tərəfindən tətbiqə qəbul olunaraq, bu üsulla 

göstərilən tikinti məmulatları istehsal olunmuşdur. 

1970-ci ildə Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat Tikinti 

Materialları və Məmulatları İnstitutunda böyük elmi işçi 

vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1974-cü ildə "Tikinti materialları və 

məmulatları" ixtisası üzrə böyük elmi işçi diplomu almışdır. 

1980-ci ildə Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

"Patent-lisenziya tədqiqatları və elmi-texniki məlumat" 

laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1982-ci ildə 

Azərbaycan İctimai Patentləşdirmə İnstitutuna daxil olmuş, 

1984-cü ildə oranı "Ümumittifaq kəşflər və səmərələşdiricilər 

cəmiyyəti" (VOİR) ixtisası üzrə bitirmişdir. 
Z.İ.Bağbanlı dəfələrlə keçmiş SSRİ məkanının müxtəlif 

respublika və şəhərlərində keçirilmiş Ümumittifaq simpozium 

və konfranslarında elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. O, 150-dən 

artıq elmi məqalə və müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

Z.İ.Bağbanlı Dadaşov adına Tikinti Materialları və 
Məmulatları İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü, institutun elmi 

külliyyatının redaktor müavini, respublika məlumat 
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bülleteninin redaktor müavini olmuşdur. 

Z.İ.Bağbanlı 1993-cü ildən təqaüdçüdür. 

BAĞBANLI SOLMAZ İSGƏNDƏR QIZI F” 

Solmaz Bağbanlı 1937-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1944-cü ildə Bakı şəhər 150 saylı 

orta məktəbə daxil olmuş, 1954-cü ildə həmin 

məktəbi bitirmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsinə 

daxil olmuş, 1956-cı ildə kimya fakültəsinə 

keçirilmiş və 1960-cı ildə bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən 

sonra elmi-tədqiqat işinə cəlb olunmuş məzunlar sırasında o, 

Azərbaycan EA-nın Neft və Kimya Prosesləri İnstitutuna 

göndərilmiş və orada 1961-ci ilədək mühəndis vəzifəsində 

işləmişdir. 1961-ci ildən Azərbaycan EA-nın Qeyri-Üzvi və 

Fiziki Kimya İnstitutunun "Analitik kimya" laboratoriyasında 

kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1962-ci ildə Azərbaycan 

EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda "Analitik 

kimya" ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuş, 1968-ci ildə 

Moskva Dövlət Universitetinin professoru A. İ.Busevin 

rəhbərliyi ilə "Tellurun sürətli miqdarı təyinində ammonium 

tetrarodanodiaminxromiat bir reagent kimi" mövzusunda 

kimya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya 

müdafiə etmişdir. 

S.İ.Bağbanlının işlədiyi tellurun təyininin qravimetrik və 

titremetrik üsulları mürəkkəb təbii və sənaye nümunələrində 

onu təyin etməyə imkan verir. Həmçinin İ.S.Bağbanlı tellurun 

digər metal ionlarından ayrılmasının ion mübadilə üsulunu da 

təklif etmişdir. 

Aspiranturanı 1965-ci ildə bitirdikdən sonra Azərbaycan 

EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun "Analitik 

kimya" laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
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1976-cı ildə Azərbaycan EA-nın Kimya Texnologiyasının 
Nəzəri Problemləri İnstitutunun "Polimer sorbentlər və 
katalizatorlar" laboratoriyasında kiçik elmi i işçi, 1981-ci ildən 
indiyədək i isə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

S.İ.Bağbanlı Moskva Dövlət Universitetinin "Analitik 
kimya" kafedrasında, SSRİ EA-nın Geokimya və Analitik 
Kimya İnstitutunda (Moskva) elmi məruzələr etmiş, həmçinin 
SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərində keçirilən simpozium, konfrans 
və Mendeleyev qurultaylarında məruzə ilə çıxış etmişdir. 

S.İ.Bağbanlı 32 elmi əsərin, o cümlədən 3 müəlliflik 
şəhadətnaməsinin müəllifidir. Onun "Analitik kimya", "Fiziki 
kimya" yurnallarında məqalələri dərc edilmişdir. Bir elmlər 
namizədi hazırlamışdır. 

S.1.Bağbanlı tellur, nikel, renium, uran kimi metal 
ionlarının, neftçıxarmada istifadə edilən ingibitorların yeni 
ekstraksiyalı-fotometrik təyini üsullarını işləmiş və bu üsullar 
göstərilən elementlərin az miqdarının mürəkkəb tərkibli 
nümunələrdə təyininə tətbiq edilmişdir. 

O, həmçinin metal ionlarının və bir sıra üzvi maddələrin 
polimer sorbentlərdə sorbsiyasını öyrənmiş, onları bir-birindən 
ayırmaq üçün sorbentlər təklif etmişdir. 

BAYRAMOVA ESMİRA MUSTAFA QIZI FE””” 

Esmira Bayramova 1949-cu ildə anadan ” 
olmuşdur. 1957-ci ildən 1967-ci ilə qədər Bakı 
şəhər 6 Ne-li orta məktəbində təhsil almış, ” 
həmin il , D.Bünyadzadə adına Xalq ə?” 
Təsərrüfatı İnstitutunun "Xalq təsərrüfatının f” 
planlaşdırılması" fakültəsinin əyani şöbəsinə Филм. 
daxil olmuşdur. 1971-ci ildən Azərbaycan SSR Хедин 
Sənayesi Nazirliyinin iqtisadiyyat laboratoriyasında baş 
mühəndis-iqtisadçı vəzifəsində işləyib. 1973-cü ildən 
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Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat 

İnstitutunda laborant vəzifəsində çalışmış, sonralar baş 

laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi və nəhayət, 1993-cü ildən 

indiyə qədər baş elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

1977-ci ildə Moskva şəhərinə S.Orconikidze adına 

Moskva Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli İdarəetmə 

İnstitutunun xüsusi fakültəsində oxumaq üçün ezam edilmişdir. 

1991-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının tütünçülük 

sənayesində maddi ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi" 

mövzusunda iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 

üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 

E.M.Bayramova bir sıra elmi tədqiqat işlərinin yerinə 

yetirilməsində də iştirak edib: "Bazar iqtisadiyyatına keçid 

dövründə təsərrüfat mexanizmi və material ehtiyatlarından 

istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri", "Bazara 

keçid şəraitində yeyinti sənayesində investisiya siyasəti və 

təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-təşkilati 

məsələləri", "Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində yeyinti 

sənayesinin özəlləşdirilməsi və struktur-investisiya problemləri" 

"Bazar münasibətlərinə keçid dövründə respublikanın yeyinti 

sənayesində ehtiyatlara qənaət istiqamətli investisiya siyasəti" 

və s. 
E.M.Bayramova yeyinti sənayesində maddi ehtiyatlardan 

istifadə edilməsinin tədqiqi sahəsində yüksək ixtisaslı 

mütəxəssisdir. O, bu problem üzrə elmi tədqiqat işlərinin 

nəticələrini təhlili, məruzə və elmi tövsiyələrini müvafiq 

nazirliklərə və idarələrə təqdim edib. 1994-cü ildə 

S.Ə.Rəhimova ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyinə "Bazar münasibətlərinə keçid 

şəraitində təsərrüfat mexanizmi və istehsal ehtiyatlarından 

istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri 

(Azərbaycan Respublikası Yeyinti sənayesi timsalında) 

mövzusunda məruzə təqdim etmiş və bu sahədə məruzənin bir 
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sıra müddəalarından istifadə ediləcəyi haqqında müsbət rəy 
almışdır. 

. 1995-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyasının 7 mart 1995-ci 
il qərarı ilə E.M.Bayramovaya "Xalq təsərrüfatının 

planlaşdırılması və idarə olunmasının təşkili" ixtisası üzrə baş 

elmi işçi adı verilmişdir. 

. E.M.Bayramova ixtisası üzrə 46-ya qədər nəşr olunan 

əsərin müəllifidir (o cümlədən 20 məqalə, 22 məruzənin tezisi, 2 

monoqrafiya, 2 broşür). 
E.M.Bayramova institutda işlədiyi dövrdə ümumittifaq və 

respublika əhəmiyyətli bir sıra elmi-praktik konfrans, müşavirə 

və seminarlarda iştirak etmişdir. 

E.M.Bayramova institutun elmi və ictimai həyatında fəal 

və yaxından iştirak edir. Azərbaycan EA-nın və İqtisadiyyat 

İnstitutunun Qadınlar Şurasının üzvüdür. 

BƏKİROV MƏMMƏDEMİN YAQUB 
OĞLU 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 

professor Məmmədemin Bəkirov 1925-cı ildə 

Baş Layısqı kəndində anadan olmuş, ilk 
təhsilini burada aldıqdan sonra ikillik 

müəllimlər institutunda oxumuş, 1951-cı ildə 4 

ADU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. Ali məktəbi 

qurtardıqdan sonra Sovet ordusu sıralarına çağırılmış və 

Leninqrad Hərbi Dəniz Akademiyasında dinləyici olmuş, sonra 

Qara dəniz hərbi donanmasında qulluq etmişdir. M.Bəkirov 

elmi fəaliyyətə 1956-cı ildə Azərbaycan SSR EA Fizika 

İnstitutunda başlamışdır. Bu institutda o, kiçik elmi işçi 

vəzifəsindən laboratoriya rəhbəri vəzifəsinədək yüksəlmişdir. 

M.Bəkirov öz tədqiqatlarını əsasən yarımkeçiricilər 

fizikası sahəsində aparmış, sanballı monoqrafiyaları və 
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məqalələri ilə ölkəmizdə və xaricdə tanınmışdır. Alim böyük 

elmi və təcrübi əhəmiyyəti olan yarımkeçiricilərdə fotoeffekt 

hadisələrinin ilk tədqiqatçılarından biridir. Bu tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, müasir yarımkeçirici 

fotoelementlər vasitəsilə günəş enerfisini elektrik enerfisinə 

çevirib geniş miqyasda istifadə etmək olar. Bu məqsədlə alim 

1960-cı ildə selen yarımkeçiricisindən ilk dəfə günəş batareyası 

düzəldib radioqəbuledicini səsləndirmişdir. İndi onun rəhbərlik 

etdiyi laboratoriyada eşitmə qurğusunu, stolüstü hesablayıcı 

maşını, tranzistor qəbuledicini və polimer elektrolitli elektroliz 

qurğusunu qidalandırmaq üçün müxtəlif məqsədli günəş 

batareyaları vardır. 

M.Bəkirov 1971-ci ildən "Fotoelektrik çeviriciləri" 

laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur. Laboratoriyanın elmi 

istiqaməti yarımkeçiricilərdə fotoeffektin kompleks tədqiqidir. 

Alınmış nəticələr alimin qiymətli monoqrafiyalarında 

toplanmışdır. 

M.Bəkirov fizika-riyaziyyat elmləri üzrə namizədlik 
dərəcəsini 1976-cı ildə, doktorluq dərəcəsini isə 1981-ci ildə 

almışdır. Hazırda professor günəş eneriisini fotoelektrik üsulu 

ilə elektrik епегјләпә çevrilməsi prosesini araşdırmaqla yanaşı, 

günəş ener/isinin toplanması problemi üzərində çalışır. Alimin 

apardığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, günəş 

batareyasının verdiyi elektrik cərəyanı vasitəsilə suyu elektroliz 

üsulu ilə parçalayıb hidrogen almaqla problem müsbət həll 

edilir. Bunu təcrübədə isbat etmək məqsədilə o, ilk dəfə olaraq 

fotoelektrik hidrogen qurğusu yaratmışdır. Günəşli günlərdə 

qurğu hidrogen verir, gün olmadıqda isə hidrogen işlədib 

elektrik eneriisi alır. 

Professor yarımkeçiricilər fizikası ilə yanaşı, fiziki 

amillərin kənd təsərrüfatına təsiri və onlardan bu sahədə 

istifadə edilməsi istiqamətində də dəyərli tədqiqat işləri 

aparmışdır. İstedadlı alim 200-dən çox məqalənin, 5 
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monoqrafiyanın, 70 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

Onun bəzi işləri SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin 
gümüş və bürünc medallarına layiq görülmüşdür. 

M.Bəkirov Azərbaycan EA Şəki Zona Elmi Bazasının 

yaradılmasında yaxından iştirak etmişdir. Hazırda alimin 

yetişdirmələri elmin müxtəlif sahələrində həvəslə çalışırlar. 

Professor 8 il Azərbaycan EA radiasiya tədqiqatları bölməsinə 
rəhbərlik etmişdir. Uzun illər "Yarımkeçiricilər fizikası və günəş 

enerfisindən istifadə" problem Elmi Şuralarının üzvüdür. Alim 

son zamanlar amorf yarımkeçiricilər əsasında ucuz fotoelektrik 

çeviriciləri hazırlamaq üçün fundamental iş üzərində elmi 

yaradıcılığını davam etdirir. 
M.Y.Bəkirov 1992-ci ildən Rusiyada yaşayır. 

BƏŞİROV YAQUB MUSTAFA OĞLU pn ük. 

Yaqub Bəşirov 1930-cu ildə anadan : 

olmuşdur. 1947 - 48-ci tədris ilində Şəki şəhər 4 177 Çİ 
10 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il . 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki ——- 

BDU) geolofi-coğrafiya fakültəsinə daxil 

olub, 1953-cü ildə bitirdikdən sonra Elmi 

Şuranın qərarı ilə Şuşa şəhərinə akademik 

M.Ə.Qaşqayın rəhbərlik etdiyi hidrogeoloyi ekspedisiyada 

mühəndis-hidrogeoloq vəzifəsində işləməyə başlamışdır. İki il 

müddətində Şirlan (Turşsu) kəndində işlədikdən sonra Bakıya 

qayıdaraq müxtəlif elmi tədqiqat institutlarında (keçmiş 

neftçıxarma, Azərbaycan EA-nın neft ekspedisiyası, neft və qaz 

yataqlarının işlənməsi - indiki DNQYPİ) işləmişdir. 
1960-cı ildə EA-nın Geologiya İnstitutunda aspirant 

olmuşdur. 1965-ci ildə məşhur neftçi-geoloq professor 

V.A.Qorinin rəhbərliyi altında "Abşeron yarımadası Fatmayı- 

Zığ antiklinal zonasının cənub batması üzrə məhsuldar qatın 
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yuxarı şöbəsində neft və qaz yataqlarının əmələ gəlməsi və 

paylanması qanunauyğunluqları" mövzusu üzrə institutun Elmi 

Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, geologiya- 

mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Dissertasiya müdafiəsindən sonra Geologiya İnstitutunda elmi 

işçi, 1967-ci ildən 1993-cü ilə kimi böyük elmi işçi vəzifəsində 

işləmişdir. 1970-ci ildə böyük elmi işçi attestatı almışdır. 

Hazırda "Dənizneftqazlayihə" DETLİ-də böyük elmi işçi 

vəzifəsində fəaliyət göstərir. 

Dənizdə neft və qaz yataqlarının axtarış və kəşfiyyatı ilə 

əlaqədar dissertasiyanın nəticələrinin nəzəri və praktik 

əhəmiyyəti elmi məqalələrdə və istehsalata tətbiq edilən işlərdə 

öz əksini tapmışdır. Elmi fəaliyyəti dövründə bir çox 

konfranslarda, seminarlarda və s. neft sənayesi üçün faydalı 

məruzələrlə çıxışlar etmişdir. 

Neft geologiyasının müxtəlif bölmələrinə (tektonika, 

paleotektonika, neft yataqlarının lay suları və s.) aid 50-dən 

artıq elmi məqalənin, o cümlədən yeni aşkar olunmuş bir neçə 

gömülmüş paleoqalxımların müəllifidir. Elmi əsərləri neft 

geologiyasına aid müxtəlif јигпаПагда dərc olunmuşdur. 

BİLALOV YAŞAR MAHMUD OĞLU 

Yaşar Bilalov 1936-cı ildə anadan |. 

olmuşdur. 1955-ci ildə M.F.Axundov adına 2 |" 

saylı orta məktəbi bitirmiş, M.Əzizbəyov Ки 

adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 

kimya-texnologiya fakültəsinə daxil olmuş və 

1957-ci ildən M.V.Lomonosov adına Moskva 

Zərif Kimya Texnologiyası İnstitutunda təhsilini davam 

etdirmişdir. 1961-ci ildə M.V.Lomonosov adına MZKTİ-nin 

Elmi Şurasının qərarı ilə institutun aspiranturasında 

saxlanılmış və 1962-ci ilin əvvəlindən aspiranturaya daxil 
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olmuşdur. 1965-ci ildə Y.Q.Korablovun rəhbərliyi altında 
"Protektor rezinlərinin tərkibinin onların mexaniki xassələrinə 
təsirinin tədqiqi" mövzusunda M.V.Lomonosov adına 
MZKTİ-nin Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyasını və 
sonralar "Etilen-propilen elastomerlərinin modifikasiyası və 
onlar əsasında kompozisiyaların işlənib hazırlanması" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya işləri polimerlərin quruluş və xassələrinin 
müxtəlif üsullarla modifikasiyası və onlar əsasında məqsədli 
xassələrə malik kompozisiyaların alınmasına və tətbiqinə həsr 
edilmişdir. Alınmış nəticələr şin sənayesində, neftayırma və 

neftçıxarma sənayesi üçün rezin-texniki məmulatların 

hazırlanmasında, korroziyaya qarşı və polimerlərin və polimer 
məmulatlarının təbii qocalmasına qarşı polimer örtüklərinin 
alınmasında tətbiq edilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən sonra 

M.Əzizbəyov adına Az.NKİ-də (indiki ADNA) baş müəllim, 
dosent, kafedra müdiri, KTF-nin dekanı (1977 - 1982) və 

professor vəzifəsinə seçilmişdir. 

Yaşar Bilalov 60-dan çox simpozium, konfrans və 

konqresdə iştirak etmişdir. Onun polimer kompozisiyaların 

sintezi və tədqiqi sahəsində çoxlu elmi işləri vardır: 250 elmi 

məqalə və tezisi çap edilmiş, 40 müəlliflik şəhadətnaməsi, 12 

Azərbaycan Respublikası, 5 Rusiya Federasiyası, bir 

Almaniya patenti alınmışdır. Xarici ölkələrdə 5-dən çox 

məqaləsi, 20-yə qədər tezisi dərc edilmişdir. Göstərilən dərslik 

və dərs vəsaitlərinin müəllifi və həmmüəllifidir: 
- А.М.Рагимов, 4Д.М.Билалов, Н.Г.ПТихиев. 

Әксперименталыно-теоретиҹескин подход к разработке 

методов переработки и режимов изготовленина деталеИи из 

әлектропроводных композипионных пластиҹеских масс. Баку, 

изд. АГНА, 1993. - 65 с. 

- Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, 
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Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası və fizikası. Bakı, 

ADNA-nın nəşri. 1-ci h., 1982, - 100 s., 2-ci h., 1982, - 83 s., 3- 

cü h., 1987. - 72 s. (3 hissədən ibarət dərslik). 

- Bilalov Y.M. Yüksəkmolekullu birləşmələrin fizikası və 

kimyası və plastik kütlələr üzrə laboratoriya işlərinə rəhbərlik. 

Bakı, ADNA-nın nəşri, 1984. - 52 s. 

- Bilalov Y.M., Ağakişiyeva M.Ə., Naibova T.M. Ümumi 

kimya texnologiyası üzrə laboratoriya işlərinə rəhbərlik. Bakı, 

ADNA-nın nəşri, 1992. - 44 s. 

- Şahmalıyev Ə.M., Bilalov Y.M., Naibova T.M. 

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası və fizikasının əsasları. 

Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, Maarif, 1988. - 228 s. vəs. 

Yaşar Bilalov 22 elmlər namizədinin və 2 elmlər 

doktorunun yetişdirilməsində fəal rol oynamışdır. Onun 

apardığı elmi tədqiqat işləri polimerlərin kimyəvi, mexaniki- 

kimyəvi və qarışıqlarda modifikasiyasının poliolefinlər və 

müxtəlif funksional monomerlər üçün nəzəri əsaslarının 

inkişafına təkan vermiş və alınmış nəticələrin respublikamızda 

iri sənaye miqyasında alınan polimerlərə tətbiq edilməsi 

mümkün olmuşdur. Modifikasiya olunmuş polimerlər əsasında 

şin, rezin-texniki, elektronika, neft maşınqayırma, neftçıxarma, 

korroziyaya qarşı polimer qoruyucu örtüklər və s. üçün 

kompozisiyaların tərkibləri işlənib hazırlanmış və tətbiq 

edilmişdir. 

Yaşar Bilalov müxtəlif illərdə ADNA-da, Az.ET Olefinlər 

İnstitutunda İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuralarda elmi katib, 1977 

- 1982-ci illərdə ADNA KTF-nin dekanı olmuş, 1972-ci ildə 

"Yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası" kafedrasının 

müdiri seçilmişdir. "SSRİ-nin fəxri kimyaçısı", "SSRİ-nin 

ixtiaçısı" döş nişanları ilə təltif olunub. 2000-ci ildə 

respublikanın "Əməkdar elm xadimi" adına layiq görülmüşdür. 
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BÜRCƏLİYEV MƏMMƏD İSMA 
OĞLU - 

Məmməd Bürcəliyev 1914-cü ildə anadan sə 
olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan aktyoru 8 respublikanın xalq artistidir. 1935-ci ildən, 
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Бә Fb ДА 
Teatrında işləyir. Yumor ustası olan M.Bürcəliyev bir 5 
xarakterik obrazlar yaratmışdır. Əsas rolları: Osip ("Müfəttiş" 
N.V.Qoqol), Şəkərlinski ("Kəndçi qızı" M.İbrahimov) Дил 
baba ("Fərhad və Şirin" S.Vurğun), Səfər ("Əliqulu evlənir" 
S.Rəhman) və s. Bürcəliyev "Ölülər" (1958, 
C.Məmmədquluzadə), "Həmyerlilər" (1960, A.Məmmədov), 
Anacan" (1962, Y.Əzimzadə), "Ürək yanmasa" (1964, 
135: və 7 (1969, R.Həmzətov) və s. əsərləri 

qoymuşdur. "Mən ki gözəl deyildim" "Dəli 
Kür" (1969) filmlərində çəkilmişdir. .2X— 

CABBARZADƏ MUSTAFA CABBAR OĞLU 

. Mustafa Cabbarzadə 1906-cı ildə anadan olmuşdur 
Şəkidə nümunə məktəbində təhsil almış, Bakı Dövlət 
Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 1936-cı 
ildən Bakı rabitə fəhlə fakültəsi texnikumunda direktor müavini 
olmuş, 44 nömrəli məktəbdə isə fizika fənnini tədris etmişdir. 
Həmin məktəbdə M.Müşfiq ədəbiyyat müəllimi idi. 

.. M.Cabbarzadə 1943-cü ildən Şəki Xalq Maarif Şöbəsinin 
müdiri olmuşdur. 1954-cü ildən Şəki İpək Texnikumunun 
direktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

O, 1963-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 
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CABBARZADƏ RAMİZ MUSTAFA 

OĞLU 

Ramiz Cabbarzadə 1929-cu ildə anadan Sb 

olmuşdur. 1946/47-ci dərs ilində Şəki EP 

şəhərindəki 10 Ne-li orta məktəbi bitirmişdir. Qə 

1947-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin 

mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, : 

1952-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1952-ci ildən SSRİ Plan 

Komitəsində ixtisası üzrə işləmişdir. Moskva Dövlət 

Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsində müəllim 

işləmiş, hesablama riyaziyyatı üzrə namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmiş, elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq 

görülmüşdür. 1958-ci ildə Dubna Atom Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda elmi işçi işləmiş, 1962-ci ildə Zveniqorod Atmosfer 

Fizikası İnstitutunda laboratoriya müdiri olmuşdur. 

Ramiz Cabbarzadə 1999-cu ildə Moskvada dünyasını 

dəyişmişdir. 

CABBARZADƏ LƏMAN MUSTAFA QIZI 

Ləman Cabbarzadə 1936-cı ildə anadan Ы. 

olmuşdur. 1943-cü ildə Şəkidəki 7 nömrəli orta аҹ . 

məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1953-cü АН | 

ildə bitirmişdir. Həmin il Moskva Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1957-ci ildə 

MDU-nu başa vurmuş, 1961-ci ildə polimerlər kimyası 

sahəsində namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Əvvəl 

Kalininqradda, daha sonra Moskva yaxınlığındakı 

Çernoqolovka kimya şəhərciyindəki Elmi-Tədqiqat Kimya 

İnstitutunda polimerlər laboratoriyasının müdiri olmuşdur. 

Onlarca ixtiraların və səmərələşdirici təkliflərin müəllifi kimi 

dünyanın bir çox ölkələrində tanınmışdır. 
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Ləman Cabbarzadə 1979-cu ildə Moskvada vəfat 
etmişdir. 

CABBAROV CABBAR HƏSƏN OĞLU 

Cabbar Cabbarov 1949-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1966-cı ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 

məktəbi qurtarmışdır. Həmin il BDU-nun 

fizika fakültəsinə bir imtahanla qəbul 
olunmuş, 1971-cı ildə bitirmişdir. Ali məktəbi 

qurtardıqdan sonra 1971-1975-ci illərdə 5 
Elektron Sənayesi Nazirliyinin keçmiş SSRİ-də Xüsusi 

Konstruktor Bürosunda (Moskva yaxınlığında) işləmişdir. 

1975-ci ildə Kiyev şəhərində Ukrayna EA-nın Fizika 
İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur. 1978-ci ildən həmin 

institutda "Qaz elektronikası" laboratoriyasında işləmişdir. 

1980-ci ildən bu günə kimi BDU-da işləyir. 
C.Cabbarov 1982-ci ildə Kiyevdə Fizika İnstitutunda f.- 

r.e.d., prof. Mark Davidoviç Qaboviçin və f.-r.e.n. Nayda 

Anatoli Petroviçin rəhbərliyi ilə "Mənfi ion dəstələrinin 

daşınmasına təsir edən fiziki proseslərin tədqiqi" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya işində tədqiq olunan mənfi ion dəstələri, 

idarə olunan istilik-nüvə reaktorlarına yüksək temperaturlu 

neytral atomların daxil edilməsi üçün çox effektiv 

sürətləndiricilərin alınmasında, yeni texnolofi proseslərin 

yaradılmasında istifadə olunur. Elmi tədqiqatların nəticəsi 

keçmiş SSRİ-də çıxan "Novosti termoədernıx issledovaniy v 

SSSR", "Operativnaə informasiə" furnalının 1979-cu il 1-ci 

nömrəsində bu sahədə olan çox gərəkli təcrübi iş kimi qeyd 

olunmuşdur. 1978-ci ildə Moskvada keçirilən "IV Vsesoöznaə 

konferenülə po plazmennım uskoriteləm i ionnım inyektoram" 

adlı konfransda, 1980-ci ildə Yaponiyanın Naqoe şəhərində 
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keçirilən elmi konfransda iştirak etmişdir. Onun 30-dan artıq 

məqaləsi çap olunmuşdur. 

C.Cabbarov namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən 

sonra laboratoriya müdiri (1990-cı ilə qədər) və müəllim (1990- 

cı ildən bu günə kimi) işləyir. Hazırda "Ümumi fizika" 

kafedrasında dosentdir. BDU-nun Şəki filialının ilk dekanı 

olmuşdur. 

CABBAROV TAHİR QAFAR OĞLU 

Tahir Cabbarov 1960-cı ildə anadan 7 

olmuşdur. 1977-ci ildə Şəki şəhər M.Qorki ” 

adına 10 .Ne-li orta məktəbi qurtarmışdır. —. 

Həmin il Dnepropetrovsk Metallurgiya ŞƏ 

İnstitutuna daxil olmuş, oranı 1982-ci ildə Ы 
qurtarmışdır. Təyinatla Keşlə maşınqayırma İle 

zavodunda texnoloq vəzifəsində işə başlamış, 1987-ci ildə 

Azərbaycan Texniki Universitetinin aspiranturasının əyani 

şöbəsinə daxil olmuşdur. 1992-ci ildə Novoçerkassk Texniki 

Universitetində t.e.d., prof. X.İ.İmanovun və t.e.d. 
V.Y.Dorofeyevin rəhbərliyi ilə K 063.30.10 İxtisaslaşdırılmış 

Elmi Şurasında 05.16.06 "Ovuntu metallurgiyası və 

kompozisiya metalları" ixtisası üzrə "Məişət texnikası detalları 

üçün dəmir-çuqun-şüşə kompozit materialının hazırlanması" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Dissertasiyanın nəzəri əhəmiyyəti məişət texnikası 

detallarının hazırlanması üçün yeni, yüksək tribotexniki xassəyə 

malik materialın alınmasında, praktik əhəmiyyəti isə istehsalat 

tullantılarından hazırlanmış çuqun ovuntusundan istifadə 

edərək, daha qiymətli ovuntulara qənaət edərək, yeni 

antifriksion ovuntu materialı alınıb və müəyyən miqdarda 

iqtisadi səmərə əldə edilib. 
T.Cabbarov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 
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sonra Azərbaycan Texniki Universitetində "KMT, OM və 

korroziya" kafedrasında assistent işləmiş, bu gün dosentdir. 

O, müxtəlif forum, simpozium, konfrans və s. tədbirlərdə 

iştirak etmiş, 20-dən artıq məqaləsi ittifaq və respublika 
- mətbuatında dərc edilmişdir. 

CAVADOVA HƏQİQƏT ƏLİƏŞRƏF 
QIZI 

Həqiqət Cavadova 1939-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1956-cı ildə Bakıda 190 No-li orta 

məktəbi bitirmişdir. Həmin il ADU-nun 

kimya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1962-ci ildə 

qurtarmışdır. Azərbaycan EA Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1963-cü ildə 

aspiranturaya daxil olmuşdur. 1965-ci ildən yeni yaradılmış 

Aşqarlar Kimyası İnstitutuna keçmiş, mühəndis, kiçik və böyük 

elmi işçi vəzifələrində işləmiş, 1988-ci ildən isə "Motor yağlarına 

aşqarlar kompozisiyası" laboratoriyasına rəhbərlik edir. 

H.Cavadova 1978-ci ildə "Fosfat turşusunun efirlərinin 

sintezi və aşqar kimi sürtkü yağlarına və müxtəlif materiallara 

əlavələr kimi tədqiqi" mövzusunda namizədlik, 1992-ci ildə isə 

"Motor yağlarına yeni aşqarlar kompozisiyalarının yaradılması 

və tətbiqi" mövzusunda "Neft kimyası" ixtisası üzrə doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Onun fəaliyyətinin elmi 

istiqaməti müxtəlif funksional təsirli yeni fosfor, kükürd və 

tərkibində azot saxlayan üzvi birləşmələr və sənaye aşqarları 

əsasında avtomobil və yük maşınları, habelə gücləndirilmiş 

avtotraktor və gəmi mühərrikləri üçün motor yağlarına sürtkü 

kompozisiyalarının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması təşkil 

edir. 
H.Cavadovanın fəaliyyəti əsasında ARDNŞ-in Dənizdə 

Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyinin M-14 QB yağına olan 
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ehtiyacını ödəmək məqsədilə institutun Xüsusi Texnolofi Bürosu ilə "Aşqar" Təcrübi İstehsalat Zavodunda istehsalı 
təşkil edilmişdir. Onun tərəfindən həmçinin fosfit, fosfat, 
tiofosfat turşusunun müxtəlif efirləri sintez edilərək, sürtkü 
yağlarının oksidləşmə və korroziyanın qarşısını alan aşqarlar, stabilizator və inkibitor kimi tədqiq edilmişdir. Onun elmi fəaliyyətinin nəticəsini özündə əks etdirən 76 əsər, o cümlədən 27 müəlliflik şəhadətnaməsi kimya elminə böyük töhfədir. 

H.Ə.Cavadova dəfələrlə Moskva, Sankt-Peterburq, 
Kiyev, Daşkənd, Novqorod, Perm, Tambov və digər şəhərlərdə 
keçirilən Ümumittifaq və beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə 
çıxış etmişdir. 

H.Ə.Cavadova Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında 
kimya və neft kimya sahəsinə dair yüzlərlə söz önlüklərinin 
müəllifidir, onun adı ASE-nin əsças müəllifləri arasındadır. 

. 
CALALOV QƏRİB İSAQ OĞLU 

Qərib Calalov 1937-ci ildə anadan ” İ 28 
olmuşdur. 1955-ci ildə Baş Göynük orta “4 
məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Ы 
Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat ҸҸ ” 
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. АР 
1960-cı ildə universiteti bitirərək mexanika ixtisasına 
yiyələnmiş və göndərişlə Azərbaycan EA Neft-Kimya 
Prosesləri İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul 
olunmuşdur. 

Q.İ.Calalov 1960-cı ildən Azərbaycan EA Dərin Neft və 
Qaz Yataqları Problemləri İnstitutuna kiçik elmi işçi vəzifəsinə 
keçirilmişdir. 1960-cı ilə qədər institutda kiçik elmi işçi, 
mühəndis, böyük mühəndis, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, 
baş elmi işçi və laboratoriya müdiri vəzifələrində işləmişdir. 
Hazırda "Quyuların və layların tədqiqi" şöbəsinin müdiri 
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vəzifəsini icra edir. 
Q.İ.Calalov 1964-cü ildə institutun qiyabi aspiranturasına 

daxil olmuş və 1967-ci ildə vaxtından əvvəl Azərbaycan Dövlət 
Universitetində fəaliyyət göstərmiş İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurada "Quyuların debitləri müxtəlifliyinin və layın qeyri- 
bircinsliyinin sulaşma prosesinə təsiri məsələləri" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1991-ci ildə Azərbaycan EA DNOQYPİ-də fəaliyyət 
göstərən İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurada "Deformasiya olunan 
kollektorlarda neft və qaz yataqlarının işlənməsinin 
hidroqazodinamikası" mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmiş və texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 
almışdır. Onun namizədlik və doktorluq dissertasiyalarına 
rəhbərliyi Rusiya EA-nın müxbir üzvü M.T.Abasov və 
Azərbaycan EA-nın akademiki Q.N .Cəlilov etmişlər. 

Ona 1992-ci ildə professor elmi adı verilmişdir. Prof. 
Q.İ.Calalov yeraltı hidrodinamika neft və qaz yataqlarının 
işlənməsi elmi istiqamətlərinin müxtəlif sahələri üzrə tanınmış 
alimdir. Onun əsas elmi fəaliyyəti deformasiya olunan böyük 
yatma dərinlikli məsaməli, çatlı və çatlı məsaməli neft və qaz 
yataqlarının kollektorlarında baş verən süzülmə proseslərinin 
hidroqazodinamik modelləşdirmə üsullarının elmi əsaslarının 
yaradılması, karbohidrogen yataqlarının işlənməsi zamanı 
yüksək lay təzyiqi şəraitində süzülmə-tutum parametrlərinin 
eksperimental üsulla öyrənilməsi, elmi nəticələrin praktikaya 
tətbiqi məsələləri ilə bağlıdır. 

Q.İ.Calalovun bilavasitə iştirakı ilə ilk dəfə olaraq ABŞ-ın 
"Yunokal" kompaniyası ilə müştərək, çoxtəbəqəli neft 
yataqlarında süzülmə prosesinin kompleks tədqiqində uyğun 
hidrodinamik məsələlər üçün alınmış həllər əsasında göstərilən 
prosesi EHM-də modelləşdirməyə, sistemi xarakterizə edən 
parametrlərin qiymətlərini hesablamağa imkan verən proqram 
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paketi yaradılmışdır. 
Aldığı elmi nəticələr "Bahar" və "Palçıq pilpiləsi" qaz- 

kondensat yataqlarının işlənməsinin analizi məsələlərində 
istifadə edilmişdir. Quyuların hidroqazodinamik tədqiqatları 
nəticələrinə əsasən təklif edilmiş identifikasiya üsulları 
yataqların işlənməsinin analizi və layihələndirilməsində tətbiq 
edilən bir sıra instruksiya və metodiki rəhbərliklərə daxil 
edilmişdir. 

Q.İ.Calalovun fundamental tədqiqatlarının nəticələrinin 
əksəriyyəti müxtəlift illərdə keçmiş SSRİ və Azərbaycan EA- 
larının ən mühüm nəticələri sırasında öz əksini tapmışdır. O, 
130 çap olunmuş elmi məqalənin, o cümlədən "Çatlı 
kollektorların hidroqazodinamikası" (Bakı, Elm, 1988, 291 s.) 
və "Fluyüdlərin qərarlaşmamış süzülməsi şəraitində 
deformasiya olunan layların süzülmə-tutum parametrlərinin 
identifikasiyasının metodikası" (Bakı, Elm, 1989, 48 s.) adlı 
monoqrafiyaların müəllifidir. 

Q.İ.Calalov elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, mühəndis və yüksək 
ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında fəal iştirak edir. İndiyə 
qədər 6 elmlər namizədi hazırlamışdır. Hazırda bir neçə 
doktorant və dissertantın elmi rəhbəridir. 

Q.İ.Calalov Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 
"Neft-qaz mədən geologiyası" kafedrasının professorudur. 

O, namizədlik və doktorluq elmi dərəcəsi almaq üçün 
müdafiə olunan bir sıra elmi işlərin rəsmi opponenti və 
Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 
İnstitutunda elmi dərəcələr verən İxtisaslaşdırılmış Elmi 
Şuranın üzvü olmuşdur. Eyni zamanda Amerikanın Beynəlxalq 
Neftçilər Cəmiyyətinin üzvüdür. O, uzun müddət Azərbaycan 
EA-nın "Xəbərləri" (Yer elmləri) iurnalının məsul katibi, 
Azərbaycan EA-nın Yer Elmləri Bölməsinin Redaksiya- 
Nəşriyyat Şurasının və Azərbaycan Respublikası prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Yer elmləri bölməsinin 
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elmi katibi vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir. 
Q.1.Calalov 1985-ci ildə "Mürəkkəb geoloği şəraitdə yerləşən çoxtəbəqəli neft yataqlarının öyrənilməsində kompleks geolofi-geofiziki və hidrodinamik üsulların yaradılması və tədqiqi" işinə görə icraçılardan biri kimi SSRİ Neft-Qaz Sənayesi Elmi-Texniki Cəmiyyətin İ.M.Qubkin adına mükafatını almışdır. O, "Əmək veteranı" medalı ilə təltif edilmiş, 1996-cı ildə Amerikanın Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən "İlin adamı" və "Nailiyyətin qızıl diski" titullarına layiq görülmüşdür. 

CƏBRAYILOV ŞÖVKƏT ABDULKƏRİM 
OĞLU 

Şövkət Cəbrayılov 1916-cı ildə anadan ğl olmuşdur. Oxud kənd 7 illik məktəbini / 2 
bitirərək, Şəki 2 illik Müəllimlər İnstituta daxil 
olmuş və pedaqofi fəaliyyətə 1933-cü ildə 
Zunut ibtidai məktəbində başlamışdır. Həmin 
məktəbdə bir il işləyən Cəbrayılov ali təhsil almaq üçün 1934-cü ildə Bakıya getmiş və Azərbaycan Pedaqofi İnstitutuna daxil olmuş, 1938-ci ildə həmin institutun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirdikdən sonra Şövkət müəllim yenidən Nuxa şəhər 10 No-li orta məktəbdə pedaqofi fəaliyyətə başlamışdır. 

Pedaqofi fəaliyyətinin ilk illərindən özünü bilikli və 
bacarıqlı müəllim kimi tanıtmış və onu 1942-ci il Nuxa Pedaqofi 
Məktəbinə riyaziyyat müəllimi təyin etmişlər. 1944-cü ilə qədər 
pedaqofi məktəbdə işləyən Cəbrayılov həmin il öz ərizəsi ilə 
işdən çıxaraq, aspiranturaya getmiş və orada bir qədər 
oxuduqdan sonra iqtisadi çətinlik ucbatından təhsilini yarımçıq 
qoymağa məcbur olmuşdur. Məşhur riyaziyyatçı akademik 
Məcid Rəsulov və professor Maqsud Cavadov onun 
aspırantura yoldaşları idi. 
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Ş.Cəbrayılov 1947 - 1986-cı illərdə Dəvəçi, Quba, Yevlax 
və Şəki rayonlarında müxtəlif orta məktəblərdə və Şəki 
Pedaqoği Məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmiş, özünü 
qabaqcıl riyaziyyat müəllimi kimi tanıtmışdır. Həmkarları ona 
zarafatla "riyaziyyatçı Yanıq Şövkət" deyə müraciət edərdilər. 

Pedaqofi fəaliyyətindəki yaxşı işinə görə 1963-cü ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fərmanı ilə təltif olunmuş, 1963- 
cü ildə 3-cü respublika riyaziyyat olimpiadasına hazırlıq işində 
fərqləndiyinə görə maarif naziri M.Mehdizadədən təşəkkür 
almışdır. 

Şövkət Cəbrayılov 1978-ci ildə "Əmək veteranı" medalı 
ilə, 1985-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq maarifi əlaçısı döş nişanı 
ilə təltif edilmişdir. 

Şövkət Cəbrayılov 1990-cı ildə vəfat etmişdir. 

CƏBRAYILOV ƏHMƏDİYYƏ MİKAYIL 
OĞLU 

Əhmədiyyə Cəbrayılov 1920-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1942-ci ilin mayında Donbas 
uğrundakı döyüşlərdə yaralanaraq almanlara 
əsir düşmüş, Daxau və Elzas-Lotaringiya ölüm - 
düşərgələrinə göndərilmişdi. 1942-ci ilin noyabrında əsir 
düşərgəsindən qaçaraq fransız partizanlarına qoşulmuş, 
"Armed Mişel", "Ryus Armed", "Xarqo" gizli adları ilə Fransa 
Müqavimət Hərəkatında iştirak etmiş, Şarl de Qolla çiyin- 
çiyinə alman faşistlərinə qarşı vuruşmuşdur. Təsadüfi deyildir 
ki, Şarl de Qoll Fransa hökumətinin başçısı kimi Moskvaya 
gələndə Əhmədiyyə Cəbrayılovla görüşmüşdü. 

Ordudan tərxis edildikdən sonra (1946) Şəki rayonundakı 
N.Nərimanov adına kolxozda işləmiş, Azərbaycan KP-nin 
XXIX - XXX qurultaylarının nümayəndəsi olmuşdur. 1970-ci 
ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 
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Oktyabr inqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri, habelə Fransanın orden və medalları (o cümlədən şəxsi igidliyə görə verilən ən yüksək "Hərbi medal"a layiq görülmüşdür. Bu medal hərbi paradda onu alan əsgərə generaldan irəlidə addımlamaq hüququ verir) ilə təltif edilmişdir. Əhmədiyyə Cəbrayılovun qəhrəmanlığından bəhs edən povest, oçerk, pyes yazılmış, sənədli filmlər çəkilmişdir. 

Mahir Cəlalov 1959-cu ildə anadan . |- =) ” olmuşdur. Orta təhsilini 1966 - 1976-cı illərdə “. 
Sumqayıt şəhərindəki 16 saylı məktəbdə — : 
almışdır. 1977-ci ildə Dnepropetrovsk Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat 1 

il fakültəsinə daxil olmuş və 1982-ci ildə 
bitirmişdir. Təyinatla gənc mütəxəssis kimi Azərbaycan FA 
RMİ-yə göndərilmiş, 1986 - 1988-ci illərdə RMİ-nin Elmi 
Şurasının qərarı ilə EA-nın aspiranturasında təhsilini davam 
etdirmişdir. 1989-cu ildə f.-r.e.d. Qabil Əliyevin rəhbərliyi 
altında "Çoxlaylı armirlənmiş özlü-elastik boruların gərlinlikli 
deformasiya vəziyyətinin və yükgötürmə qabiliyyətinin təcrübi- 
nəzəri tədqiqi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika- 
riyaziyyat elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Mahir Cəlalov 1992 - 1995-ci illərdə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun "Mexanika" kafedrasında baş müəllim vəzifəsində 
işləmişdir. 1996-cı ildə elmi işini davam etdirmək məqsədilə 
yenidən Azərbaycan EA MRİ-yə böyük elmi işçi vəzifəsinə 
qayıtmışdır. Mexanika və riyaziyyat üzrə gənc alimlərin VI, 
VI, УПТ və X respublika konfranslarının, professor-müəllim 
və tələbə heyətinin XIX elmi konfransının iştirakçısıdır. 
İndiyədək onun 22 elmi məqaləsi çapdan çıxmışdır. 

CƏLALOV MAHİR CƏLAL OĞLU 
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CƏLALƏDDİNOV FİDAİL FƏTULLAH 
OĞLU 

Fidail Cəlaləddinov 1952-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1968-ci ildə Bakı şəhərindəki 172 
saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il gi 
Azərbaycan Pedaqofii İnstitutunun kimya 65 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1972-ci ildə ИДИ 
institutu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Oğuz rayonunda 
kimya müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. Hərbi xidmətdən sonra 
"Dənizneftlayihə" elmi tədqiqat institutunda mühəndis 
vəzifəsində işləmişdir. Bir müddət sonra Azər-baycan EA-nın 
Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda mühəndis vəzifəsinə 
işə qəbul olunmuşdur. 

1979-cu ildə həmin institutun aspiranturasına daxil 
olaraq, təhsilini davam etdirmək üçün Moskva şəhərinə - 
N.S.Kurnakov adına Qeyri-Üzvi və Ümumi Kimya Elmi- 
Tədqiqat İnstitutuna ezam olunur. 1984-cü ildə həmin 
institutda "Bi2 ОЗ - ZnO -GO2 və Bi2 ОЗ - Ga2 03 - GO2 (G - 
Si, Ge) üçlü sistemlərində fazaların qarşılıqlı təsiri" mövzusunda 
dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

Təhsil aldığı və sonrakı illər ərzində F.Cəlaləddinov 
ölkəmizdə və xaricdə nəşr olunan elmi јигпаПагда 20-dən çox 
məqalə çap etdirmiş, bir neçə ixtiranın müəlliflik 
şəhadətnaməsini almış, Moskva, Samara, Zveniqorod 
şəhərlərində keçirilən konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış 
etmişdir. O, hazırda Bakı İstehsalat Birliyinin "Geofizcihaz" 
zavodunda böyük texnoloq vəzifəsində çalışır. 
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olmuşdur. 1940-cı ildə Şəki şəhər 10 No-li b 

CƏLİLOV CƏLİL HƏSƏN OĞLU yö Ки 
к 

Ы Cəlil Cəlilov 1922-ci ildə anadan 

məktəbi bitirmişdir. 1941 - 1943-cü illərdə | 
Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 
Ordudan tərxis olunduqdan sonra 1943-cü 
ildə M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək 
Bayrağı Ordenli Azərbaycan Sənaye 
İnstitutuna daxil olmuş, 1949-cu ildə "Qaz və neft yataqlarının 
geologiyası və kəşfiyyatı" ixtisası üzrə tam kursu bitirmiş və ona 
"Dağ-geoloq mühəndisi" ixtisası verilmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1949-cu ildə Neft Daşlarının təməlini 
qoyanların sırasında geoloq vəzifəsində başlayıb "Sov.İKP-nin 
XXII qurultayı" adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin baş 
geoloqu vəzifəsinə kimi yüksəlmişdir. 

İstehsalatdan ayrılmadan 1967-ci ildə Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının akademik İ.M.Qubkin adına 
Geologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiə edib geologiya- 
mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1974-cü ildə Neft Sənayesi Nazirliyinin və Neft və Kimya 
Sənayesi Fəhlələrinin Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi 
Komitəsinin Rəyasət Heyətinin əmr-qərarı ilə "Fəxri neftçi" adı 
ilə təltif edilmişdir. 

"28 Aprel" adına neft-qaz-kondensat yatağının kəşf 
edilməsinə görə 1988-ci ildə SSRİ Geologiya Nazirliyinin 
kollegiyasının qərarı ilə "Yatağın ilk kəşf edəni" adı ilə təltif 
edilmişdir. 

Respublikanın xalq təsərrüfatının inkişafı sahəsindəki 
xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 
Heyətinin "Fəxri Fərmanı" və medalları ilə, eləcə də bir çox 
həvəsləndirmə mükafatları ilə təltif edilmişdir. 

Bir kitabın və nəticələri istehsalatda tətbiq olunmuş çoxlu 
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məqalələrin, səmərələşdirici təkliflərin müəllifi olmuşdur. 
1985-ci ildə ona "Əmək veteranı" adı verilmişdir. 
1997-ci ildə vəfat etmişdir. 

CƏLİLOV QURBAN NİZAMƏDDİN 
OĞLU 

Qurban Cəlilov 1927-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1934-cü ildə Şəki şəhərində birinci 
sinfə daxil olmuş, 1945-ci ildə bitirmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Universiteti-nin fizika- 
riyaziyyat fakültəsinə qəbul edilmiş və 1950-ci 
ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək 
Azərbaycan EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutu nəzdindəki 
aspiranturaya daxil olmuşdur. 

Q.N.Cəlilov 1954-cü ildə "Neftlilik konturunun hərəkəti 
və quyunun sulaşması ilə əlaqədar bəzi məsələlərin 
hidrodinamik tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

1953 - 1961-ci illərdə əvvəlcə Azərbaycan SSR EA Neft 
ekspedisiyasında kiçik və baş elmi işçi vəzifələrində, daha sonra 
Azərbaycan ETNÇİ-də baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
1961-ci ildən Azərbaycan SSR EA Dərin Neft və Qaz Yataqları 
Problemləri İnstitutunun yeraltı hidrodinamika şöbəsinin 
müdiri işləmişdir. 

1962-ci ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 
almaq üçün "Neftlilik konturunun hərəkəti, quyuların 
sulaşması və süzülmənin fəza məsələləri" mövzusunda 
dissertasiya müdafiə etmişdir. 1966-cı ildə professor adı 
almışdır. 1972-ci ildə "Neft, qaz və kondensat yataqlarının 
işlənməsi və istismarı" ixtisası üzrə Azərbaycan EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. 1974 - 1988-ci illərdə DNQYP institutunda 
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elmi işlər üzrə direktor müavini işləmişdir. 1980-ci ildən 
Azərbaycan EA-nın Yer elmləri bölməsinin akademik katibinin 
müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

1989-cu ildə "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və 
istismarı" ixtisası üzrə Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 

Q.N Cəlilovun tədqiqatları süzülmə elminin inkişafı üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir, yüksək elmi səviyyəsi ilə seçilir və 
neft-qaz yataqlarının işlənməsinin nəzəriyyə və təcrübəsi üçün 
sanballı örnək kimi diqqəti cəlb edir. 

O, daban suyuna malik neft yataqlarının hidravlik yarma 
aparılan, tıxacla işləyən quyular vasitəsilə istismarına aid 
məsələlərin hidrodinamik həllini vermişdir. İstismarının son 
mərhələsində işləyən neft yatağından mayeni sürətlə 
çıxarılmasına aid məsələlərin hidrodinamik tədqiqatlarını 
aparmışdır. 

Çatlı kollektora malik neft və qaz yataqlarının 
işlənməsinin texnolofi göstəricilərini təyin etmək üçün əlverişli 
hesabat sxemləri də onun tərəfindən yaradılmışdır. 

Q.N.Cəlilov birlaylı və çoxlaylı qeyri-bircins neft və qaz 
yataqlarında neft və qazın süzülmə xüsusiyyətlərini öyrənmək 
üçün müxtəlif riyazi modellər və hesabat sxemləri vermişdir. 

Çoxlaylı neft yataqlarında temperaturun paylanması və 
ətraf mühitə istilik itkisinin hesablanması üçün effektiv hesabat 
düsturları təklif etmişdir. O, neftin su və buxarla quyular 
sisteminə sıxışdırılması şəraitində neft yataqlarının işlənməsinin 
texnolofi göstəricilərini təyin etmək üçün sadə analitik hesabat 
sxemləri yaratmışdır. 

Akademik Q.N Cəlilov dərinlikdə yerləşən mürəkkəb 
geoloyi xüsusiyyətlərə malik yataqların geolofi xassələrini nəzərə 
almaqla maye və qazların süzülməsi və sıxışdırılmasına aid bir 
sıra məsələlərin həllini vermişdir. Lay parametrlərinin, tektonik 
pozuntuların və laylararası axınların yerinin təyini kimi 
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müxtəlif məsələlərin həllini almışdır. 
Q.N.Cəlilov 220-dən çox elmi əsərin, 4 monoqrafiyanın və 

iki müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. O, yüksək səviyyəli 
elmi kadrların hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. Onun 
rəhbərliyi altında 3 elmlər doktoru və 25 elmlər namizədi 
hazırlanmışdır. 

Q.N.Cəlilov yeraltı hidroqazodinamikanın müxtəlif 
məsələləri üzrə Moskva, Kazan, Bakı və s. şəhərlərdə keçirilən 
qurultay, konfrans və digər toplantıların iştirakçısı olmuşdur. 

O, elmi işlə pedaqofi fəaliyyəti uzlaşdıran alimlərimizdən 
idi. Öz bilik və təcrübəsini həvəslə gənc nəslə öyrədirdi. O, 
pedaqoyi fəaliyyətini Azərbaycan Texniki Universitetində, 
BDU-da və "Təfəkkür" Universitetində davam etdirərək yeraltı 
maye və qaz dinamikasından, maye və qazların 
mexanikasından mühazirələr söyləyirdi. 

Q.N.Cəlilov keçmiş SSRİ FA-da neft-qaz yataqlarının 
işlənməsi üzrə Elmi Şuranın, Azərbaycan Neft 
Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin, Azərbaycan EA 
DNQYPİ-də və ADNA-da İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuraların 
üzvü olmuşdur. Onun çoxillik və məhsuldar fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, İ.M.Qubkin adına 
mükafata layiq görülmüş, "Xalqlar dostluğu" ordeni, "Şanlı 
əməyə görə", "V.İ.Leninin 100 illiyi" medalları, Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin fəxri 
fərmanları və "Neft sənayesi əlaçısı" nişanı ilə təltif edilmişdir. 

Q.N.Cəlilov 2000-ci ildə vəfat etmişdir. 

CƏLİLOV TACƏDDİN NİZAMƏDDİN 
OĞLU 

Tacəddin Cəlilov 1929-cu ildə anadan Е 
olmuşdur. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirmiş 
və həmin ildə Azərbaycan Dövlət 
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Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. O, təhsildə 
yüksək göstəricilər əldə etdiyinə görə dördüncü kursdan 
etibarən təhsilini Qorki Dövlət Universitetində davam 
etdirmişdir. 1952-ci ildə orada təhsilini başa vuraraq, "analitik 
kimyaçı" və "tədqiqatçı kimyaçı" ixtisasına yiyələnmişdir. 

T.N.Cəlilov ali təhsilli mütəxəssis kimi 1953-cü ildə SSRİ 
Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə Tomsk şəhərinə müvafiq işə 
göndərilmişdir. 

T.N.Cəlilov öz elmi-pedaqofi fəaliyyətini 1954-cü ildən 
etibarən Bakıda davam etdirmişdir. O, Elmi-Tədqiqat 
Neftçıxarma İnstitutunda mühəndis və laboratoriya müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

T.N.Cəlilov 1957-ci ildə respublika Elmlər 
Akademiyasının Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda "Üzvi 
kimya" ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. Sonradan 
həmin institutda o, baş mühəndis və elmi işçi vəzifələrində 
işləmişdir. 

T.N.Cəlilov 1966-cı ildə "Fizioloii aktiv maddələrin 
sintezi və tətbiqi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edib, kimya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1967-ci ildən 
etibarən Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (indiki Texniki 
Universitet) "Kimya" kafedrasında əvvəlcə baş müəllim, 
hazırda dosent vəzifəsində çalışır. 

Tacəddin müəllimin elmi-tədqiqat araşdırmaları özünün 
yeniliyi və çoxcəhətliliyi ilə fərqlənir. Onun sintez etdiyi yeni 
maddələr xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində: bitkiçilikdə 
boy, zəhərləyici və dərman maddələri kimi geniş praktik 
əhəmiyyətə malikdir. Son illərdə Tacəddin müəllimin rəhbərliyi 
ilə sənaye tullantılarının emalı və tətbiqi sahəsində axtarışlar 
aparılır. Ekoloği tarazlığın pozulmasının qarşısını almaq üçün 
yüzlərlə kükürdlü, azotlu, halogenli birləşmələr sintez edərək, 
onlardan inkibitor, baktersid, kompozisiya materialları kimi 
geniş tətbiq olunur. 
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T.N.Cəlilov 250 elmi əsərin müəllifidir. Bu əsərlər kimya 
və fizika elminin aktual problemlərini əhatə edən çox geniş 
coğrafi dairədə nəşr olunan јигпаПагда çap olunmuşdur. 
Tacəddin müəllimin müəllifi olduğu elmi əsərlərdən 100-dən 
çoxu ixtira kimi qeydə alınmış, onlara müəlliflik şəhadətnaməsi 
verilmişdir. Bu ixtiralar yüksək iqtisadi səmərə ilə praktik 
tətbiqə çatdırıldığına görə ona "SSRİ ixtiraçısı" adı və döş 
nişanı verilmişdir. Onun apardığı çoxcəhətli elmi axtarışlar 
Azərbaycan EA-nın Aqrokimya, Zoologiya, Elmi-Tədqiqat 
Olefinlər, Dəniz Neft Layihə, Dərin Neft və Qaz Yataqları 
Problemləri institutları və uyğun istehsalat müəssisələri ilə 
koordinasiya olunur. Tacəddin müəllim universitetin bütün 
fakültələrində ümumi kimya kursu ilə yanaşı, kimya elminin 
müasir və perspektivli sahələri üzrə xüsusi kurslar tədris edir. 

Onun "Dielektriklər kimyası", "Dielektriklər kimyasına 
aid laboratoriya işləri" dərslikləri və bir sıra metodik göstərişləri 
kimya ictimaiyyəti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O, əldə 
etdiyi nailiyyətlərə görə 1990-cı ildə "Respublikanın əməkdar 
ixtiraçısı və səmərələşdiricisi" fəxri adına layiq görülmüşdür. 

CƏLİLOV SƏTTAR MUSTAFA OĞLU 

Səttar Cəlilov 1937-ci ildə anadan EE 
olmuşdur. 1957-ci ildə Şəkidə 12 saylı orta | 
məktəbi bitirmişdir. 1960-cı ildə M.Əzizbəyov "Ж д “lə 
adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna 4 A əş 
daxil olmuş, 1965-ci ildə "Neft və qaz | “da 
yataqlarının işlənməsi texnologiyası və kompleks 
mexanikləşdirilməsi" ixtisası üzrə qurtarmışdır. Ali məktəbi 
bitirdikdən sonra təyinatla Xəzərdəniz Neft Birliyinə, oradan 
da Serebrovski adına Qum adası dəniz qazma işləri idarəsində 
qazmaçı köməkçisi, buruq ustası və sahə rəisi vəzifələrində 
işləmiş (1965 - 1970), 1971 - 1973-cü illərdə əyani aspiranturada 
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oxumuşdur. 1974 - 1986-cı illərdə Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunun "Neft və qaz quyularının qazılması" kafedrasında, 
elmi-tədqiqat laboratoriyasında mühəndis, baş elmi işçi və 
aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 

Səttar Cəlilov 1986-cı ildə t.e.d., prof. 
K.B.Şahbazbəyovun rəhbərliyi ilə "Novların əmələ gəlməsi 
qarşısını alan qazıma aləti aşağı hissəsinin quruluşunu 
yaratmaqla maili quyuların qazılması keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi" mövzusunda institutun nəzdindəki D.054.02.03 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında texnika elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 
Hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dosent 
vəzifəsində işləyir. 

Bu illər ərzində o, 16 elmi məqalə, 4 metodik iş və bir 
səmərələşdirici təklif müəllifi olmuş, təklifi 1978-ci ildə 
"Xəzərdənizneft" birliyinin texniki şurası tərəfindən təsdiq 
edilmişdir. Onun apardığı elmi tədqiqatlar maili quyuların 
qazılmasında rast gəlinən qəza və mürəkkəbləşmələrin 
əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi və qaz baş verdikdə onların 
ləğv edilməsi üçün elmi və praktik cəhətdən böyük əhəmiyyətə 
malikdir. 

CƏFƏROV HİLAL MƏŞƏDİ MUSTAFA | 
OĞLU : 

Hilal Cəfərov 1926-cı ildə anadan 3 1 
olmuşdur. 1930-cu ilin məlum hadisələri ilə İĞ 
bağlı ailəsi ilə birgə Bakı şəhərinə köçmüşdür. 
1943-cü ildə Bakıdakı 1 Ne-li orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsinin Azərbaycan bölməsinə 

daxil olmuşdur. Universitetdə təhsilini başa vuraraq ikinci ali 
təhsil almaq üçün M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqofi 
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İnstitutunun filologiya fakültəsinin rus bölməsinə daxil olmuş 
və 1951-ci ildə həmin institutun diplomunu alıb Azərbaycanın 
və Bakının müxtəlif rayonlarındakı tədris ocaqlarında rus və 
Azərbaycan dili fənlərindən dərs demişdir. 1961-ci ildən 
təqaüdə çıxanadək Azərbaycan Yerli Sənaye Nazirliyinin 
Texnoloyi Texnikumunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
Keçmiş SSRİ təhsil sisteminin bir sıra fərman və diplomları ilə 
təltif olunmuşdur. 

CƏFƏROV NURƏDDİN CAMALƏDDİN 
OĞLU 

Nurəddin Cəfərov 1933-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1953-cü ildə Şəki Pedaqofi 

Məktəbini bitirmişdir. 1954-cü ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqofi İnstitutunun 

fizika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunmuş, 
1959-cu ildə qurtarmışdır. Təyinatla Sumqayıt şəhərinə işə 
göndərilmiş, 1960-cı ildə Bakıya qayıdaraq dissertant 
olmuşdur. 

N.C.Cəfərov 1965-ci ildə akademik M.T.A basovun və 
akademik Q.N.Cəlilovun rəhbərliyi altında "Su neft 
konturunun hərəkəti və quyular batareyasının sulaşması 
prosesinin hidrodinamiki tədqiqi" mövzusunda Azərbaycan 
Dövlət Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi 
Şurasında müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edib fizika-riyaziyyat elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
"Neft və qaz yataqlarının qeyri-bircins kollektorlarında 
süzülmə proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi" mövzusunda 
(elmi məsləhətçilər akademik M.T.Abasov, akademik 
Q.N Cəlilov və Azərbaycan EA müxbir üzvü F.H.Orucəliyev 
olmuşlar) 1992-ci ildə Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz 
Yataqları Problemləri İnstitutunda müvəffəqiyyətlə doktorluq 
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dissertasiyası müdafiə edib texnika elmləri doktoru alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

N.Cəfərov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 
sonra Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 
İnstitutunda mühəndis, kiçik elmi işçi, aparıcı elmi işçi, baş elmi 
işçi və laboratoriya müdiri vəzifələrində işləmişdir. 

O, yeraltı maye və qaz dinamikası və neft və qaz 
yataqlarının işlənməsi ilə bağlı Bakı, Kazan, Nabereinrte Çelnı, 
Penza, Tümen və digər şəhərlərdə müxtəlif illərdə keçirilmiş 
konfrans, seminar və simpoziumlarda məruzələrlə Çıxış 
etmişdir. 

M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun Şəki filialının riyaziyyat 
və Lənkəran Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat fakültələrində 
dərs demiş, 1994-cü ildən dosent vəzifəsində çalışmışdır. BDU- 
nun Şəki filialında dekan və müsabiqə yolu ilə təbiət elmləri 
kafedrasının müdiri vəzifələrini tutmuşdur. 

Onun 1980-ci ildə 24 çap vərəqi həcmində "Çoxlaylı neft 
yataqlarında quyuların sulaşması məsələləri" adlı 
monoqrafiyası "Elm" nəşriyyatında, 130-dan artıq elmi 
məqaləsi keçmiş SSRİ və MDB-də nəşr edilən iurnallarda çap 
olunmuşdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə yeddi elmlər 
namizədi hazırlanmışdır. 

N.C.Cəfərovun elmi tədqiqatlarının nəzəri və praktik 
əhəmiyyəti aşağıdakılarla müəyyən olunur: 

Aldığı kompleks analitik və analitik-ədədi hesabat 
metodlarının istifadə edilməsi neft və qaz yataqlarının 
işlənməsinin texnolofi göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasını 
olduqca sadələşdirir və onun etibarlılığını yüksək səviyyədə 
artırır. Elmi nəticələr və yaradılan üsullar bilavasitə 
Azərbaycanın bir sıra (Palçıq təpəsi, Balaxanı-Sabunçu- 
Ramana, Sanqaçaldəniz - Duvannidəniz - Bulla adası və b.) 
neft yataqlarında, Buxtanın Şərqi Sotçemyu və Talıy 
yataqlarının istismar sahələrində, Türkmənistanın Şərqi Şatlıq 
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və Krasnodarın Maykop obyektlərində və başqa neft 
rayonlarında işlənmə layihələrinin və texnolo/i sxemlərin 
tərtibində, eləcə də bu işlərin yerinə yetirilməsi üzərində müəllif 
nəzarəti zamanı geniş tətbiq olunmuş, milyonlarla manat 
iqtisadi səmərə vermişdir. 

N.C.Cəfərov 1985-ci ildə "Mürəkkəb geolofi-dağ 
şəraitində çoxlaylı neft yataqlarının öyrənilməsinin geoloii- 
geofiziki və hidrodinamik üsulları kompleksinin yaradılması və 
tətbiqi" kompleks iş üçün müəlliflər kollektivi ilə birlikdə SSRİ 
Qaz Sənayesi ETC-nin akademik İ.M.Qubkin adına mükafatını 
almışdır. 

CƏFƏROV HİDAYƏT CƏFƏR OĞLU EF” 

Hidayət Cəfərov 1953-cü ildə anadan ”- £ 

olmuşdur. 1969-cu ildə Şəki şəhər M.Qorki 

adına 10 Ne-li orta məktəbi qurtarmışdır. 

Həmin il Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya 

İnstitutuna daxil olmuş və 1974-cü ildə 
bitirmişdir. Təyinatla "Neftkimyaavtomat" 

Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun 
(ETLİ) Bakı filialına göndərilmiş, 1977-ci ildə həmin institutun 
aspiranturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. 1987-ci ildə 
professor Əbdülrza Əbilovun rəhbərliyi altında Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun "Texnoloii proseslərin 
(istehsalatın) avtomatlaşdırılması" Elmi Şurasında "Termiki 
krekinq prosesinin identifikasiyası və idarəetmə sistemlərinin 
sintezi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. 

Hidayət Cəfərov namizədlik dissertasiyasının 
müdafiəsindən sonra ETLİ "Neftkimyaavtomat"da böyük elmi 
işçi, laboratoriya müdiri olmuş, 1989-cu ildən ADNA-da dərs 
deyir, 1992-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir. 
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О, 6 ümumittifaq və 6 beynəlxalq konfrans və 
simpoziumlarda iştirak etmişdir. 19 məqalənin, 3 ixtiranın, 3 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 

Elmi tədqiqatlarının nəzəri əhəmiyyəti onun nəticələrinin 
konkret istehsal proseslərinin identifikasiyasında, keyfiyyətli 
avtomatik idarəetmə sistemlərinin və yüksək dəqiqlikli ölçmə 
çeviricilərinin sintezində istifadə olunmasından, praktik 
əhəmiyyəti isə geniş diapozonda dəyişən parametrli obyektlərin 

avtomatik tənzimlənməsinin keçid proseslərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsindən ibarətdir. 

Hidayət Cəfərov 1995-ci ildən ADNA-nın "İstehsal 
proseslərinin avtomatlaşdırılması" fakültəsinin Elmi Şurasının 

üzvü, fakültə metod qrupunun sədridir. 

CƏFƏROVA SƏYYARƏ İBRAHİM QIZI 

Müəllimlər görmüşəm bu dünyada mən, 

Məktəbdə ağarıb şəvə saçları. 

Müəllimlər yaşayır, yaz yağışında 

Məktəbdə ötürüb yetmiş baharı. 

Bu misralar uzun illər Şəkidəki 10 

nömrəli orta məktəbdə dil və ədəbiyyat müəllimi işləmiş, Şəki 

əhalisinin çox sevdiyi, dərin hörmət bəslədiyi, adı dillər əzbəri 

olan Səyyarə müəlliməyə - CƏFƏROVA SƏYYARƏ 

İBRAHİM qızına həsr olunmuşdur. 

Səyyarə müəllimə 1920-ci ildə anadan olmuşdur. O, uşaq 

yaşlarından oxumağa böyük həvəs göstərmiş, orta məktəbi əla 

qiymətlərlə bitirdikdən sonra 1937 - 1942-ci illərdə Şəki şəhər 2 

və 4 No-li uşaq bağçalarında müəllim və müdir vəzifəsində, 1942 

- 1945-ci illər ərzində isə Şəki Rayon Xalq Maarif Şöbəsində 

bağçalar üzrə inspektor vəzifəsində işləmişdir. 

Ağır müharibə illərində işinin çoxluğuna baxmayaraq, 
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Azərbaycan ədəbiyyatının sirlərinə yiyələnmək, təhsilini 

artırmaq həvəsi onu rahat buraxmırdı. Bu həvəslə o, 1945-ci 

ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə 

daxil olmuş və 1950-ci ildə universiteti bitirərək ali təhsilli 

filoloq kimi Şəkiyə qayıdaraq 1 No-li fəhlə-gənclər məktəbində 

dil-ədəbiyyat müəllimi və rayon pedaqofi kabinəsinin müdiri 

təyin olunmuş, 1953-cü ilə qədər həmin vəzifələrdə işləmişdir. 

1953-cü ildə şəhər 11 Ne-li orta məktəbdə tədris hissə müdiri, elə 

həmin ildə Şəki şəhər 7 nömrəli qız orta məktəbinə direktor 

vəzifəsinə təyin olunmuş, 1963-cü qədər bu vəzifənin 

öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir. 1963 - 1984-cü illərdə Səyyarə 

müəllimə Şəki şəhər 10 No-li orta məktəbdə Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 

Səyyarə xanım pedaqofi fəaliyyətinin bütün illərində 

özünü sənətinin ən qabil, ən bacarıqlı, hazırlıqlı ustası kimi 

göstərmişdir. Bir müəllim kimi o, xüsusilə təlimdə yeni, müasir 

metodlardan yaradıcılıqla istifadə etmişdir. Onun fəaliyyəti bir 

iş nümunəsi kimi başqa həmkarlarına örnək olmuş, iş təcrübəsi 

pedaqofi kollektivlərdə yayılmışdır. 

1976-cı ildə Səyyarə Cəfərova Azərbaycan SSR Maarif 

Nazirliyi tərəfindən baş müəllim adına layiq görülmüşdür. 1977- 

ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən 

"Əmək veteranı" medalı ilə, sonra isə "Fəxri fərman"la təltif 

olunmuşdur. Səyyarə müəllimə dəfələrlə Azərbaycan və SSRİ 

Müəllimləri Qurultaylarının iştirakçısı olmuşdur. 

Səyyarə müəllimə gözəl pedaqoq, bacarıqlı tərbiyəçi 

olmaqla yanaşı, həm də fəal ictimaiyyətçi və təbliğatçı olmuş, 

uzun illər məktəb ilk partiya təşkilatına rəhbərlik etmişdir. 

Onun öz xalqına həsr etmiş olduğu ömrü, pedaqofi əməyi 

respublika rəhbərliyinin nəzərindən qaçmamış, əmək və ictimai 

fəaliyyətini nəzərə alaraq ona şəxsi təqaüd təyin edilmişdir. 

Həyatının 50 ilə yaxınını gənc nəslin tərbiyəsinə həsr etmiş 

Səyyarə müəllimə ömrünün axırına kimi məktəblə, şagirdlərlə 
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əlaqəsini kəsməmiş, məktəbin bütün tədbirlərində yaxından 
iştirak edərək, öz təcrübəsini, biliyini heç kimdən 
əsirgəməmişdir. 

Cəfərova Səyyarə İbrahim qızı 1994-cü ildə Şəki şəhərində 
vəfat etmişdir. 

Səyyarə müəllimənin əziz xatirəsi müstəqil 
respublikamızın layiqli vətəndaşları kimi yetişmiş bütün 
şagirdlərinin qəlbində daim yaşayacaqdır. 

CƏFƏROVA SUSANNA ABDULƏZİZ 
QIZI 

Susanna Cəfərova 1943-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1960-cı ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 

məktəbi qurtarmış və Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinə daxil 

olmuşdur. 1965-ci ildə universiteti bitirmiş və 

Elmi Şuranın qərarı ilə EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 

İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.. Akademiyanın 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Birləşmiş Müdafiə 

Şurasının "Qeyri-üzvi maddələrin kimya və texnologiyası və 

fiziki kimya" bölməsində "Daşsalahlı gilablarının və seolit 

tərkibli krekinq katalizatorlarının teksurlarının adsorbsiya və 

aktivlik qabiliyyətlərinin tədqiqi" mövzusunda kimya elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə 
etmişdir. 

Susanna Cəfərova namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etdikdən sonra EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutunda əvvəl kiçik elmi işçi, sonra baş elmi işçi vəzifəsində 

çalışmışdır. O, neft və kimya sənayesinin müxtəlif prosesləri 

üçün katalizatorlar sintezi, onların tədqiqi və tətbiqi sahəsində 

elmi tədqiqat işləri aparır. Aldığı elmi nəticələr Macarıstan, 
Bolqarıstan, Fransa, Almaniya, Tbilisi, Novosibirsk və s. 
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yerlərdə keçirilən beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda 
məruzə olunmuşdur. O, 30-dan artıq elmi məqalə və müəlliflik 
şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

CƏFƏROVA BAHAR CUMAY QIZI 

Bahar Cəfərova 1953-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1970-ci ildə Şəkidəki 11 No-li orta 

məktəbi bitirib M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Pedaqoii Dillər İnstitutuna daxil 

olmuşdur. 1974-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi 
adına Azərbaycan Pedaqoii Dillər İnstitutunu ДҜ 
bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan EA 
Coğrafiya İnstitutunda, sonra isə Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutunda tərcüməçi, daha sonra İnşaat 
Mühəndisləri İnstitutunda müəllim işləmişdir. 

B.Cəfərova prof. M.S.Qasımovun rəhbərliyi altında 1994- 

cü ildə "Terminolofi lüğətlərin elmi əsasları və tərtibi 

prinsipləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 

Azərbaycan EA Dilçilik İnstitutunda müdafiə etmişdir. 

Elmi üslubun terminolofi leksikasını toplayıb onları elmi 

cəhətdən sistemləşdirmək, lüğətlərdə maksimum əks etdirmək, 

lüğətə daxil edilən vahidlərin qrammatik, semantik, üslubi 

xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirib aydınlaşdırmaq, terminolofi 

sistemdə onun tutduğu mövqeyi və əlaqələri açıqlamaq və s. bu 

kimi məsələlər tədqiqatın nəzəri əsasını təşkil edir. 

B.Cəfərova pedaqofi fəaliyyətini ali məktəblərdə - 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində və "Təfəkkür" 

Universitetində dosent kimi davam etdirir. Hazırda "İngilis və 

Azərbaycan dillərində felin zamanlar sistemi" mövzusunda 

doktorluq işi üzərində işləyir. Bir dərsliyin ("Terminolofi 

lüğətçilik məsələləri" 1997, 86 s.), 7 biblioqrafiyanın, 28 elmi 
"məqalənin müəllifidir. 
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ÇƏLƏBİYEV MƏMMƏD MUSA OĞLU 

Məmməd Çələbiyev 1923-cü ildə anadan 5 
olmuşdur. 1930-cu ildə İnçə kənd məktəbinə 
daxil olmuş, 1937-ci ildə bitirmişdir. Həmin il 
Şəki Pedaqofi Məktəbinə daxil olmuş, 1939 - 
1940-cı illərdə təhsilini sona yetirərək Aşağı 
Şabalıd kənd məktəbində müəllim kimi əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 1941-ci il dekabrın 22-də ordu 
sıralarına çağırılmış, Stalino, Mateyevka, Cənubi Ukrayna 
cəbhələrində vuruşmuş və ağır yaralanmışdır. Hərbi 
xəstəxanada müalicə olunmuş, sonra Şəkiyə göndərilmişdir. 
1943 - 1961-ci illərdə İnçə-Zunut kənd məktəbində müəllim, 
direktor müavini, direktor işləmişdir. 

M.M.Çələbiyev 1952 - 1956-cı illərdə ADPU-nin 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsində qiyabi oxumuşdur. 
1961 - 1972-ci illərdə "Şəki fəhləsi" qəzetində şöbə müdiri və 
məsul katib, 1972 - 1974-cü illərdə Şəki Pedaqofi 
Texnikumunda dil və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 

Məmməd Çələbiyev 1956-cı ildən ədəbiyyata gəlmişdir. 
Hekayələri mərkəzi qəzet və јигпајјагда, Şəkidə çıxan 
qəzetlərdə çap olunmuşdur. "Qızlar bəzək sevir" povesti 
"Azərbaycan" јигпаһпда (1965, Ne 5-6) dərc olunmuşdur. 
"Təmkin" povesti "Azərbaycan" јигпаһтип 1971-ci il 3-cü 
nömrəsində, kitab kimi isə 1983-cü ildə "Yazıçı" nəşriyyatında 
çap edilmişdir "Bir yay günü" kitabı 1987-ci ildə "Yazıçı" 
nəşriyyatında, 1998-ci ildə "Mütərcim" nəşriyyatında "Zoğal 
ağacları" və "Haronnaya gəlin gəlir" adlı iki kitabı çapdan 
çıxmışdır. Onun bir çox dram əsərləri də vardır. Üç dram əsəri 
Şəki Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur ("Hökm" 
- 1981, "Fədai" - 1983, "Yaşıl işıq" -1985). 

Məmməd Çələbiyev 1987-ci ildə vəfat etmişdir. 

101 



DADAŞOVA RƏNA BƏHRAM QIZI 

Rəna Dadaşova 1935-ci ildə 1 
doğulmuşdur. 1953-cü ildə Şəki şəhərindəki 5 сә 
Ne-li qız orta məktəbini qurtarıb. | 
M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı 
ordenli Azər-baycan Sənaye İnstitutuna daxil 
olub, oranı 1959-cu ildə "4" və "5" qiymətlərlə bitirərək 
"Avtomatik, telemexanik, elektroölçü cihazlar və qurğular" 
ixtisası üzrə mühəndis-elektrik ixtisası almışdır. Təyinatla 
Sumqayıt ETLİ "Neftkimyaavtomat"-a işə göndərilmiş, orada 
laborant vəzifəsindən kiçik elmi işçi vəzifəsinədək yüksəlmiş, 
1973-cü ilədək işləmişdir. 

"İntuitiv çeviricilərin temperatur xətasının tədqiqi" 
mövzusunda 1972-ci ildə Azərbaycan Respublikası EA-nın 
akademiki, SSRİ dövlət mükafatı laureatı, t.e.d., prof. Əliyev 
Tofiq Məmməd oğlunun elmi rəhbərliyi altında M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edib, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. Dissertasiyanın neft sənayesində dərinlik-nasoslu 
quyuların işinə nəzarət edilməsi üçün teledinamometrləmə 
sistemlərində tətbiqi onun nəzəri və praktiki əhəmiyyəti 
olduğyunu göstərir. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra ETLİ 
"Neftkimyaavtomat"da və sonra 1973-cü ildən hazırkı 
zamanadək (2000) ali məktəbdə (Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunda, Sumqayıt) işləyir. Texnika elmləri doktoru adının 
iddiası üçün sənədləri və dissertasiyasını Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasına təqdim edib. Azərbaycan Respublikasındakı və 
xaricdəki elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzələrlə 
çıxış etmişdir. Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (Sumqayıt) 
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1973-cü ildən indiyədək "Elektromexanikanın nəzəri 
əsasları"ndan dərs deyir, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, 
dekan vəzifələrində işləyib. 80-ə qədər elmi məqaləsi, 5 
müəlliflik şəhadətnaməsi vardır. 

DƏMİRÇİZADƏ ƏBDÜLƏZƏL 
MƏMMƏD OĞLU 

XX əsr Azərbaycan dilçiliyinin ən böyük 
nümayəndələrindən biridir. Azərbaycan EA- g 
nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru 
(1944), professor (1945), Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü (1955), Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadımı 
(1973, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur 
(1974). 

1909-cu ildə anadan olmuşdur. O, ibtidai və orta təhsilini 
1917 - 1927-ci illərdə Şəki məktəblərində almışdır, əvvəlcə 
"Həqiqətül-maarif" adlanan yeni tipli məktəbdə, sonra isə "Şəki 
nümunə zəhmət" məktəbində oxumuşdur.. Şəki Müəllimlər 
Seminariyasını btirdikdən sonra 1925-ci ilin sentyabrından 2 
saylı şəhər məktəbində müəllim kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır. Onun ilk məqaləsi də həmin ildə "Yeni məktəb" 
məcmuəsində dərc edilmişdir. Ə.Dəmirçizadə gəncliyində bədii 
yaradıcılığa böyük həvəs göstərmiş, bir sıra şerlər, hekayə və 
oçerklər yazmışdır. Lakin onu elmi iş daha çox maraqlandırmış 
və buna görə də bütün fəaliyyətini elmi tədqiqat sahəsinə 
istiqamətləndirilmişdir. O, 1929-cu ildə Bakı şəhərinə gəlmiş və 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin pedaqofi fakültəsinə daxil 
olmuşdur. Burada B.Çobanzadə, Ə.Haqverdiyev, 
Y.V.Çəmənzəminli, A.Şaiq kimi görkəmli alim və yazıçılardan 
dərs almışdır. Həmin fakültəni bitirdikdən sonra Şəkiyə qayıdıb 
böyük rəğbətlə yanaşdığı müəllimliyini davam etdirmişdir. 

Elmə olan həvəs heç vaxt Ə.Dəmirçizadəni rahat 
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qoymurdu. O, 1933-cü ildə yenidən Bakıya gəlib APİ-nin 

"Dillər" kafedrasına aspirant qəbul olunmuşdur. 1936-cı ildə 

"Türk dili" adlı ilk kitabı, aspiranturanı qurtardıqdan sonra isə, 

yəni 1938-ci ildə "Azərbaycan ədəbi dili tarixinin xülasələri" adlı 

ikinci kitabı işıq üzü görmüşdür. Dövrün görkəmli alimləri 

Y.E.Bertels, S.E.Malov və İ.K.Dmitriyev sonuncu kitabın 

namizədlik dissertasiyası kimi müdafiəyə layiq olduğunu 

bildirmişlər. 1940-cı ildə Ə.Dəmirçizadəyə filologiya elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 

Dil tarixi sahəsində elmi tədqiqatlarını davam etdirən 

tədqiqatçı 1944-cü ildə "Azərbaycan dilin tarixi (qədim dövr)" 

adlı əsəri müdafiə edib filologiya elmləri doktoru alimlik 

dərəcəsi almış, 1945-ci ildə isə professor elmi adına layiq 

görülmüşdür. Ə.Dəmirçizadə 1940-cı ildən 1943-cü ilə qədər 

ADU-da, 1943-cü ildən ömrünün sonuna qədər 159 APİ-də 

"Azərbaycan dilçiliyi" kafedralarına rəhbərlik etmişdir. Eləcə 

də 1951 - 1960-cı illərdə EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil 

İnstitutunda "Azərbaycan dilinin tarixi" şöbəsinin müdiri 

olmuşdur. 1955-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü 

seçilmişdir. 

Prof. Ə.Dəmirçizadə zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığa 

malik alim idi. Onun 20-dən çox kitabı, 200-dən artıq elmi və 

elmi-metodik məqaləsi çap olunmuşdur. Bu əsərlərdə yenilikçi 

alim kimi daha çox Azərbaycan dilçiliyinin işlənilməmiş 

sahələri (fonetika, orfoepiya, etimologiya, üslubiyyat, dil tarixi 

və s.) araşdırılmışdır. Alimin "Azərbaycan ədəbi dili tarixi 

xülasələri" (1938), "M.F.Axundov dil haqqında və Axundovun 

dili" (1941), "Azərbaycan dilinin tarixi" (1948), "Azərbaycan 

ədəbi dilinin inkişaf yolları" (1959), "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanlarının dili" (1959), "Azəri ədəbi dilinin tarixi" (1967), 

"Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası" (1967) və ölümündən 

sonra çap olunmuş "Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi (II hissə)" 

kitabları yalnız Azərbaycan dilçiliyinin deyil, ümumi Sovet 
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türkologiyasının xəzinəsini zənginləşdirən qi i 1 
əsərləridir. 1.M.Meşşaninov —” "Heç bir ва .. 
olmayan Ə.Dəmirçizadə birinci dəfə ən qədim dövrlərdən 
başlayaraq Azərbaycan dilinin tarixini verir..." 

Klassiklərimizin əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətlərinin 
tədqiqi sahəsində də onun böyük xidməti vardır. O, İ.Nəsimi 
M.Füzuli, Q.B.Zakir, A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, 
M.Ə.Sabir, C.Cabbarlı kimi görkəmli söz ustalarının dil və 
üslublarına qiymətli əsərlər həsr etmişdir. 

Prof. Ə.Dəmirçizadə müasir Azərbaycan ədəbi dili 
sahəsində bir çox əhəmiyyətli tədqiqat işləri aparmış, müasir 
ədəbi dilimizin həm fonetik, həm lüğət tərkibi, həri də 
qrammatik quruluşu ilə maraqlanmışdır. "Sifət" (1947) 
"Müasir Azərbaycan dili" (1947), "Mürəkkəb cümlələr" (1947- 
1948), "Azərbaycan dilində uzlaşma" (1950), "Müasir 
Azərbaycan dilində sadə cümlələr" (1950), "Müasir Azərbaycan 
dilinin fonetikası" (1960), "Morfologiyaya giriş" (1961), "Dil və 
fonetik vahidlər" (1965), "Dilin lüğət tərkibi və qrammatik 
quruluşu" (1965), "Müasir Azərbaycan dili" (1974) əsərləri 
müasir Azərbaycan ədəbi dilinin ən aktual məsələlərinə həsr 
edilmişdir. Axırıncı əsər respublika Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. 

Alim nəzəri dilçilik məsələləri ilə yanaşı, təbliği dilçilik 
problemlərini də həll etməyə çalışmış, "Azərbaycan dili 
orfoepiyasının əsasları" (1969) kitabını ədəbi tələffüz, onun 
mənbələri, pozulma səbəbləri, fonetik, qrafik və qrammatik 
şəraitdə tələffüz məsələlərinə həsr etmişdir. 

Prof. Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan dilinin üslublarının 
tədqiqinə az əmək sərf etməmiş, uzun illər apardığı üslubi 
müşahidələr, topladığı zəngin materiallar əsasında Azərbaycan 
dilinin üslubiyyatına dair monumental əsər yazmışdır 
("Azərbaycan dilinin üslubiyyatı", 1962). O, etimoloyi 
tədqiqatlar sahəsində də xeyli iş görmüş, araşdırmalarını 
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ümumiləşdirərək 1962-ci ildə "50 söz" adlı orifinal kitab nəşr 
etdirmişdir. Onun Azərbaycan folkloruna, 

ədəbiyyatşünaslığına aid əsərləri də unudulmamalıdır. 
Prof. Ə.Dəmirçizadə sözün geniş mənasında filoloq-dilçi 

idi. Onlarca elmi-metodik materialın müəllifi kimi orta və ali 

məktəblərdə filoloği təhsilə aid elmi biliklərin əməli təbliği 

yollarını göstərmiş, təlim və tədris üsullarının 
müəyyənləşdirilməsinə istiqamət vermişdi. Müxtəlif vaxtlarda 
orta məktəblər üçün bir sıra dərsliklər işləyib hazırlamış, 

həmçinin pedaqofi ali məktəblər üçün "Azərbaycan ədəbi 

dilinin tarixi", "Azərbaycan dilinin üslubiyyatı" fənlərinin 

proqramlarını tərtib etmişdir. Azərbaycan dilçiliyi üzrə yüksək 

ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında prof. 

Ə.Dəmirçizadənin böyük rolu olmuşdur. O, 50-dən çox elmlər 

namizədi və doktoru hazırlamışdır. 

Prof. Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan ЕА Rəyasət Heyəti 

yanında Terminologiya Komitəsinin sədr müavini olmuşdur 

(1956 - 1976). 25-ci beynəlxalq Şərqşünaslıq konqresində 

(Moskva, 1960) məruzə etmişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni 

və medallarla təltif olunmuşdur. 

ƏBDÜLSƏLİMZADƏ QÜDRƏT YAQUB 
OĞLU 

Qüdrət Əbdülsəlimzadə 1933-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1941 - 1952-ci illərdə 

Şəkidə orta məktəbdə oxumuşdur. 1952 - 

1957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

Universitetini fərqlənmə diplomu (ilə . . 
bitirmişdir. 1957 - 1960-cı illərdə Azərbaycan EA İqtisadiyyat 

İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 1961-ci ildə iqtisad elmləri 

namizədi və 1969-cu ildə iqtisad elmləri doktoru alimlik 

dərəcəsi almaq üçün dissertasiyalar müdafiə etmişdir. 1961 - 
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1992-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1992 - 1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri işləmişdir. 1998 - 2001-ci illər (indiyədək) Bakı Biznes Universitetinin və Qərb Universitetinin professorudur. 
30 monoqrafiya, kitab, məqalələr toplusu, kitabça, elmi- 

metodik və 400 müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş məqalə, 
müsahibələrin müəllifidir. Bir sıra doktorluq, namizədlik 
dissertasiyalarının və magistr, buraxılış işlərinin məsləhətçisi, 
rəhbəri, opponenti, rəyçisi olmuşdur. O, müxtəlif Elmi 
Şuraların, Müdafiə Şuralarının, redaksiya heyətlərinin üzvü, 
Azərbaycan Ensiklopediyasının elmi məsləhətçilərindən və 
müəlliflərindən biri olmuşdur. 

Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə yanaşı, respublikanın ali təhsil 
ocaqlarında mühazirələr oxumuş, xüsusi kurslar aparmış, 
Azərbaycan Radio və Televiziya Komitəsində siyasi icmalçılar 
qrupuna daxil olmuş, respublika və beynəlxalq konfranslarda 
məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Onun geniş əhatəyə malik əsərlərində Azərbaycan 
təsərrüfat həyatının keçdiyi dinamik və ziddiyyətli inkişaf 
mərhələləri zəngin mənbələr əsasında hərtərəfli tədqiq 
olunaraq, elmi şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Azərbaycanın 
iqtisadi tarixinin müəyyən mərhələlərinin öyrənilməsi və nəşri 
onun iştirakı, habelə bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilmişdir. 

Eyni zamanda onun N.Gəncəvi, N Tusi, Ə.Nizamülmülk, 
M.F.Axundov, N.Nərimanov və M.Ə.Rəsulzadənin ictimai- 
iqtisadi görüşlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş axtarışları 
ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edir. 

İqtisadi nəzəriyyənin, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, 
müasir keçid dövrü iqtisadiyyatının müxtəlif problemlərinin 
tədqiqi də onun elmi-nəzəri baxışlarının konkret istiqamətlərini 
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təşkil etmişdir. 

Son illərdə Bakı Biznes Universiteti "İqtisadi 
nəzəriyyələr" və Qərb Universiteti "İqtisadiyyat, marketinq və 
menecment" kafedralarının professoru kimi o, Azərbaycan 
Respublikasında keçid dövrünün iqtisadi-sosial proseslərinin 
tədqiqi, xalqımızın iqtisadi və fikir tarixinin yeni səpgidə 
öyrənilməsi, yaxın-uzaq perspektivdə müstəqil bir ölkənin 
iqtisadi-sosial dirçəlişi, habelə yüksəliş konsepsiyasının işlənib 
hazırlanması problemləri ilə məşğul olur. 

ƏBDÜLHƏLİMOV HİKMƏT ƏHMƏD 
OĞLU 

Hikmət Əbdülhəlimov 1939-cu ildə 

anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1956-cı Ğ 
ildə Şəki şəhərində 3 saylı baramaaçan Е 

fabrikdə fəhləliklə başlamış, 1958 - 1961-ci 

illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1962 - 1965-ci 

illərdə V.İ.Lenin adına Şəki İpək Kombinatı komsomol 
komitəsinin katibi vəzifəsində işləmiş, 1965 - 1969-cu illərdə 

Bakı Ali Partiya Məktəbini oxuyaraq buranı fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişdir. 1969 - 1992-ci illərdə Şəki Şəhər 

Komsomol Komitəsinin birinci katibi, Şəki Şəhər Partiya 
Komitəsinin təbliğat, təşviqat və təşkilat şöbələrində müdir, 
Şəki şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiri, Şəki Şəhər İcra 
Hakimiyyəti aparatı ümumi şöbəsinin rəisi vəzifələrində 
işləmişdir. Hazırda Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi 
kadrlar şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. 

H.Əbdülhəlimov "Qırmızı Əmək Bayrağı", "Şərəf Nişanı" 
ordenləri və "Rəşadətli əməyinə görə" medalı ilə təltif 
edilmişdir. 

Hikmət Əbdülhəlimov idarəçilik sahəsində fəaliyyətlə 
yanaşı, xalq yaradıcılığı nümunələrinin toplanması, tərtibi, 
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nəşri və araşdırılması sahəsində də xidmətlər göstərmiş, 
"Şəkinin gülüş çələngi" (Bakı, 1987/88), "Saa quzu kəsərəm" 
(Bakı, 1992), "Şəki lətifələri" (Bakı, 1994), "Şəki gülməcələri" 
(Bakı, 1998) kimi toplular nəşr etdirmiş, eləcə də MEA Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun buraxdığı "Azərbaycan folkloru 
antologiyası" çoxcildliyinin "Şəki folkloru" kitabının toplayıcısı 
və tərtibçilərindən biri olmuşdur. Onun "Ədəbiyyat", 
"Naxçıvan", "Zarafat" qəzetlərində folklora dair materialları 
dərc edilmiş, respublika radiosunun "Xeyirə qənşər" xalq 
yaradıcılığı proqramında çıxışları olmuşdur. 

ƏBDÜRƏHİMOV HÜSEYNBALA YUSİF 
OĞLU 

Hüseynbala Əbdürəhimov 1930-cu ildə |: . 
doğulmuş, ibtidai və natamam orta təhsilini | .4 2” 
Nuxa şəhər 11 saylı orta məktəbdə aldıqdan 
sonra 1943-cü ildə Nuxa Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumuna daxil olmuş və oranı bitirib. 
1946-cı ildə Nuxa rayon Aşağı Küngüt kolxozunda aqrotexnik 
işləmişdir. 

1949 - 1954-cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutunda təhsil aldıqdan sonra göndərişlə 1958-ci ildə 
Zaqatala rayonunun Azərbaycan Dövlət seleksiya stansiyasının 
dayaq məntəqə müdiri, sonra Azərbaycan Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin Toxumçuluq İdarəsinə baş aqronom 
vəzifəsinə köçürülmüşdür. 1959-cü ildə Azərbaycan Elmi 
Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 
"Cənubi Muğanın dəmyə və suvarma şəraitində müxtəlif yerli, 
seleksiya və gələcəkli (perspektivli) buğda sortlarının biololi və 
təsərrüfat xüsusiyyətləri" mövzusunda prof. E.N.Sinskayanın 
rəhbərliyi altında tədqiqat aparıb, 1964-cü ildə Leninqrad 
şəhərində Ümumittifaq Bitkiçilik İnstitutunun Elmi Şurasında 
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müdafiə edib elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
Aspiranturadan sonra həmin institutda qalıb, əvvəlcə 

kiçik elmi işçi, 1964-cü ildən isə baş elmi işçi, daha sonra 1993- 
cü ildən aparıcı elmi işçi işləmişdir. Cənubi Muğan və Şəki- 
Zaqatala rayonlarında payızlıq buğdaların məhsuldarlığının 
artırılmasına böyük əmək sərf etmiş, gərgin və çoxillik seleksiya 
işi nəticəsində dən keyfiyyəti yüksək olan və quraqlığa 
davamlılığı ilə əvvəlki buğda sortlarından fərqlənən "Muğan" 
payızlıq bərk buğda sortu 1979-cu ildə respublikamızın 4 
regionunda (I - П - TV - VIID , "Pərzivan - 1" payızlıq yumşaq 
buğda sortu isə 1990-cı ildə Şəki-Zaqatala regionu üçün 
rayonlaşdırılmışdır. Bu sortlar respublikamızın müxtəlif 
rayonlarında - Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Lerik, Kürdəmir, 
Biləsuvar, Şamaxı, Şəki, Oğuz, Zaqatala, İsmayıllı, Ağdam, 
Füzuli və s. geniş sahələrdə səpilmiş və hər hektardan əvvəlki 
illərdəkindən 3 - 5 sentnerdən artıq məhsul toplanmışdır ki, 
bunların iqtisadi səmərəsi hər ildə milyon və milyard manatlar 
təşkil etmişdir. 

Bunlardan başqa, bir çox perspektivli (gələcəkli) hibrid 
bərk və yumşaq payızlıq buğda sortları - "Leukurum", 
"Eritromelan 1076", "Pərzivan 2" və "Şəki 1" yaradılmış ki, 
onlardan "Şəki 1" yumşaq buğda sortu hazırda Dövlət 
sınağında ikinci ildir ki, müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində 
yoxlanır. Bu sort Şəki-Zaqatala bölgəsində ən qorxulu olan 
füzarioz xəstəliyinə və yatmaya qarşı davamlı olub, yüksək 
məhsuldarlığı digər sortlardan 5 - 10 sentner artıq məhsul 
verməsi ilə üstündür. 

65-dən artıq elmi əsərin və 5 çap vərəqi həcmdə kitabçanın 
müəllifidir. Bu əsərlərdə payızlıq taxılların müxtəlif seleksiya 
üsullarndan, alınmış hibrid formaların seçilməsindən, onların 
bioloği və təsərrüfat xüsusiyyətlərindən, yeni sortların becərilmə 
texnologiyasından, toxumçuluğundan, yeni rayonlaşmış 
sortların seçilməsi və yerləşdirilməsindən və s. bəhs edilir. 
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Onun Moskva, Leninqrad, Kuybışev, 
Odessa, Kiyev, Daşkənd, Aşqabad, Tbilisi, Mironovka, 
Yerevan, Riqa, Vilnüs və s. şəhərlərdə elmi simpozium, 
konfrans və elmi yığıncaqlarda iştirak edib, çıxışları və 
məqalələri çap olunmuşdur. 

H.Əbdürəhimov Tbilisi şəhərində yaradılan Zaqafqaziya 
respublikaları "Seleksiya" mərkəzinin, Azərbaycan Seleksiya və 
Genetika Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin və respublika "Bilik" 
cəmiyyətinin üzvü olmuşdur. 1982-ci ildə "Şərəf Nişanı" 
ordeninə, 1983-cü ildə ÜİXTNS-nin bürünc medalına, 1986-cı 
ildə "Əmək veteranı" adına və 1987-ci ildə "SSRİ ixtiraçısı" 
nişanına layiq görülmüşdür. 1992-ci ildə Azərbaycan Elmi 
Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə ona 
taxılçılığın inkişaf etdirilməsində uzunmüddətli səmərəli 
əməyinə və elmi fəaliyyətinə görə "Əməkdar kənd təsərrüfatı 
işçisi" fəxri adı verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi qarşısında vəsatət qaldırılmışdır. 

Krasnodar, 

ƏBDÜRRƏHMANOV FUAD HƏSƏN 
OĞLU 

Fuad Əbdürrəhmanov 1915-ci ildə anadan ö” ə 
olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan heykəltəraşı, “Şə işd, ə) 
Azərbaycan SSR xalq rəssamı (1956), əməkdar AŞ da. 
incəsənət xadimidir (1943). SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının 
müxbir üzvü (1949), SSRİ Dövlət mükafatı laureatıdır (1947, 
1951). Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu (1929 - 
1932), Repin adına Leninqrad Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və 
Memarlıq İnstitutunda (1935 - 1939) oxumuşdur. 
F.Əbdürrəhmanov yaradıcılığa portret јапг: ilə başlamış, 
Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin (Ə.Haqverdiyev, 
M.F.Axundov, Ü.Hacıbəyov, A.Zeynallı və b.), həmçinin 
"Atıcı" (1934), "Gənc aşıq" (1939) və ilk monumental əsəri olan 
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Füzulinin heykəlini (1939, Nizami muzeyindədir) yaratmışdır. 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanları G.Əsədovun, Q.Məmmədovun, 
Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanı H.Əliyevin portetləri, 
Cavanşir, Babək, Koroğlunun barelyeflərində obrazlar dərin 
psixologizmi və ifadəliliyi ilə seçilir. Səttar Bəhlulzadə (1947), 
R.Mustafayev (1947), H.Aslanov (qəbirüstü abidə, 1949), 
B.Bağırova (1951), S.Vurğun (1957), kubalı Xesus (1962) və b. 
portretləri obrazların fərdi xüsusiyyəti, xarakterlərin dolğun 
həlli ilə səciyyələnir. 

Onun yaradıcılığında monumental heykəltəraşlıq mühüm 

yer tutmuşdur. Nizaminin Gəncədə və Bakıda abidələri, Bakıda 
S.Vurğunun abidəsi Azərbaycan heykəltəraşlığının ən yaxşı 
nümunələrindəndir. 50 - 60-cı illərdə yaratdığı "Çoban", "Azad 
qadın" əsərlərində milli xüsusiyyətlər zəngindir V.İ.Lenin 
obrazı onun yaradıcılığında mühüm yer tutur. V.İ.Leninin 
Omsk və Alma-Atadakı heykəlləri (1957), Suxe-Bator və 
marşal X.Çoybalsanın büst-abidələri (Ulan-Bator, 1954), 

Rudəkinin (1963) və S.Ayninin (1964) portretləri, Rudəkinin 
Düşənbədə qranit heykəli (1964), Buxarada İbn Sinanın qranit 
heykəli (1975) onun yaradıcılığına aiddir. Ömrünün son 

illərində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı M.Hüseynzadənin tuncdan 

monumental abidəsinin 1973-cü ildə Bakıda açılışı olmuşdur. 
L.İ.Breinev Bakıya gələndə "Azad qadın" heykəlini görüb 
təəccübünü gizlədə bilməmişdi: "Mən burada, Bakıda qəzəblə 
çadrasını başından atan azərbaycanlı qadının azadlığa 
çıxmasının rəmzi olan maraqlı bir heykəl gördüm". İndi bunun 
əksi müşahidə olunur. Azərbaycanlı qızlar yenə çadraya 
bürünür. 

| 

| | 

ƏBDÜRRƏHMANOV YUSİF ƏLƏKBƏR 
OGLU 

Yusif Əbdürrəhmanov 1912-ci ildə $ 
anadan olmuşdur. Şəki nümunə zəhmət - 
məktəbini qurtarmış, 1925-ci ildə Şəki ) 
Pedaqofi Məktəbinə daxil olmuş, 1929-cu ildə m, 
texnikumu bitirib 4 il kənd müəllimi gir 
işləmişdir. 1934-cü ildə ADU-nun biologiya fakültəsinə daxil 
olmuş və 1939-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirmişdir. 
Görkəmli sovet ixtioloqudur. Biologiya elmləri doktoru (1964), 
professor (1965), Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı 
olmuşdur. 1945-ci ildən Azərbaycan EA Zoologiya 
İnstitutunda işləmiş, 1952-ci ildən ömrünün axırınadək həmin 
institutda "Su heyvanları" şöbəsinə və "İxtiologiya" 
laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. Əsərləri Xəzər dənizi və su 
hövzələrinin balıq təsərrüfatı və faunasının tədqiqinə həsr 
edilmişdir. 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 3 
monoqrafiyanın müəllifi, zoologiya terminləri lüğətinin 
tərtibçilərindəndir. Onun elmi kadrların yetişdirilməsində 
böyük xidmətləri vardır. "Şərəf nişanı" ordeni və medallarla 
təltif edilmişdir. Ondan artıq monoqrafiyanın müəllifidir. 
"Azərbaycanın balıqları" (Bakı, 1955), "Azərbaycanın şirin su 
balıqları" (Bakı, 1962), "Azərbaycanın vətəkə balıqları" (Bakı, 
1965), "Azərbaycanın faunası" (c.7, Balıqlar. Bakı, 1966), "Rıbı 
presnıx vod Azerbaydiana" (B., 1962) əsərləri məşhurdur. 1968- 
ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1977-ci ildə 
vəfat etmiş və İkinci Fəxri xiyabanda dəfn edilmişdir. 

ƏBDÜRRƏHMANOV MİRƏLİ İBRAHİM OĞLU ” 

Mirəli Əbdürrəhmanov 1923-cü ildə anadan olmuşdur. 
1941-ci ildə Şəki редадој: texnikumunu əla qiymətlərlə 
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bitirmişdir. 1946-cı ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 

Sənaye İnstitutuna daxil olmuş və 1951-ci ildə fərqlənmə 
diplomu ilə oranı bitirmişdir. Azərbaycan EA-nın Energetika 

İnstitutuna işə qəbul olunmuş, 1952 - 1955-ci illərdə 

aspiranturada oxumuşdur. Akademik Ç.M .Cuvarlının 

rəhbərliyi altında "K исследованикоо перенаприжениИ от 

перемежакипихси зазем- /I3FOMMHX" mövzusunda Daşkənddə 

Orta Asiya Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasında 1958-ci ildə 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1964-cü ilə qədər 

Azərbaycan EA-nın Energetika İnstitutunda baş elmi işçi, 

1964-cü ildən M.Əzizbəyov adın Azərbaycan Neft və Kimya 

İnstitutunda (indiki Neft Akademiyası) dosent vəzifəsində 

işləyir. Bir çox elmi məqalənin müəllifidir. Konfrans və 

simpoziumlarda iştirak etmişdir. Elmi məqalələri praktik 

cəhətdən mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilmişdir. 

ƏBDÜRRƏHİMOV ƏSƏDULLA ÖMƏR OĞLU 

Əsədulla Əbdürrəhimov 1900-cü ildə anadan olmuşdur. 

O, əvvəlcə Şəkidə rus-tatar məktəbində oxumuş, sonra isə 

Şəkinin altıillik ali-ibtidai məktəbində təhsilini davam 

etdirmişdir. 1915-ci ildə oranı bitirdikdən sonra bir müddət 

sahibkarın zavodunda mirzəlik edib, 1917-ci ildə Zaqatala 

şəhərindəki üçaylıq müəllimlər kursunu bitirdikdən sonra Lahıc 

kəndində müəllim işləyir. Az sonra o, əvvəl Zaqatala şəhər 

ibtidai məktəbinə, sonra Zaqatala Qəza Xalq Maarif Şöbəsinin 

təlimatçısı vəzifəsinə keçirilir. 

Ali-ibtidai təhsillə kifayətlənməyən Ə.Əbdürrəhimov 

tezliklə Bakıya gəlib fəhlə fakültəsinə daxil olmuşdur. Fəhlə 

fakültəsində oxuduğu müddətdə Bakının orta məktəblərində 

müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1930-cu ildən ali və 

orta məktəblərdə kimya fənnini tədris etməyə başlayır. Bununla 

yanaşı, bir sıra dərs vəsaitlərini rus dilindən ana dilimizə 
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tərcümə edir. Ə.Əbdürrəhimov 1934-cü ildə "Kimva tədrisində 
kənd təsərrüfatı elementləri", 1942-ci ildə "Kimyadan əyani 
vəsait və ondan istifadə" adlı metodik vəsaitlər nəşr etdirir. Bir 
qədər sonra öz dərs vəsaitləri əsasında "Orta məktəbin kimya 
kursunda sosialist sənayesi, kənd təsərrüfatı və ölkə müdafiəsi 
məsələləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını hazırlayır 
1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında 
müdafiə edir, kimyanın tədrisi metodikası ixtisası üzrə ilk 
pedaqoyi elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülür. Az 
sonra ona dosent adı verilir. 

Ömrünün 50 ildən çoxunu gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə 
həsr etmiş Ə.Əbdürrəhimov Azərbaycanda böyük kimya 
metodistləri dəstəsi yetişdirmiş və kimyanın tədrisi üsulu 
sahəsində məktəb yaratmışdır. 

Ə.Əbdürrəhimov 1944-cü ildən ömrünün sonuna kimi 
müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışdır (Azərbaycan Respublika 
Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun direktoru, Maarif 
Nazirliyində şöbə rəisi, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqofi 
Elmlər İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqofi 
İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsinin dekanı, kafedra 
müdiri və s.). 1966-cı ildə ona professor elmi adı verilmişdir. 

Prof. Ə.Əbdürrəhimovun elmi-pedaqofi fəaliyyəti nəzərə 
alınaraq "Əməkdar müəllim" fəxri adına layiq görülmüş, bir sıra 
medallar və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. 

Prof. Ə.Əbdürrəhimov 1969-cu ildə vəfat etmişdir. 

ƏBDÜRRƏHİMOVA REYHAN ƏSƏDULLA QIZI 

Reyhan Əbdürrəhimova 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 
1946-cı ildə Bakı şəhəri 176 saylı orta məktəbin birinci sinfinə 
daxil olmuş və oranı 1956-cı ildə bitirmişdir. Həmin ildə N.Tusi 
adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoyi Universitetinin gimya- 
biologiya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1961-ci ildə ali təhsil 
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aldıqdan sonra Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 

İnstitutunun "Qeyri-üzvi kimya" laboratoriyasında kiçik elmi 

işçi vəzifəsində işləmişdir. 1967-ci ildə "45, 75(S-də su-duz-bor 

sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi") mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə etmiş və kimya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. 1968-ci ildə N.Tusi adına ADPU-nun 

"Ümumi kimya" kafedrasında dosent vəzifəsinə qəbul 

olunmuşdur. 1971 - 1972-ci illərdə orada kimya fakültəsinin 

dekanı vəzifəsində işləmişdir. 1973-cü ildə kimya elmləri 

doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün " 25, 45 və 75(S-də 

alüminat məhlullarının fiziki-kimyəvi tədqiqi" mövzusunda 

doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1974-cü ildə 

"Qeyri-üzvi kimya" ixtisası üzrə professor adını almışdır. 

Professor R.Ə.Əbdürrəhimova 3 dərs vəsaitinin, 20-dən 

artıq elmi əsərin müəllifidir. 

Reyhan xanım 1984-cü ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra 

vəfat etmişdir. 

ƏZİZOV ELMAN MÖVLUD OĞLU 

Elman Əzizov 1962-ci ildə anadan - 
olmuşdur. Şəkinin Baş Layısqı kəndində 1980: £ 73 

ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. Görkəmli tə 
Azərbaycan aşığı Molla Cümənin qızı Reyhan ә 

xanımın nəvəsidir. Beşiyi saz və sözlə ? ҝ 

yırğalanıb. 1981-83-cü illərdə ordu sıralarında 

hərbi xidmətdə olub. İki il kolxozda çalışıb. 

Ulu babasının şagirdlərinin və davamçılarının evlərində 

tez-tez qonaq düşməsi, sazda çalıb oxuması, dastanlar 

söyləməsi onda aşıq sənətinə sonsuz maraq oyadıb. Daha çox 

nənəsi Reyhan xanımın söhbətləri zamanı xalq yaradıcılığının 

sehrinə tutulan Elman folklorun, ozan, aşıq sənətinin sirlərini 

öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyub. Bu amal və istək onu ali 
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təhsil almaq üçün ciddi hazırlaşmağa vadar edir. 1985 - 1991-ci 

illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində 
oxumuşdur. Bir sıra çətinliklərlə rastlaşan E.Əzizov əyani 
aspiranturaya girməkdən imtina edib və Milli Elmlər 
Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyat İnstitutunda 

dissertantlığa qəbul olunub. O, "Molla Cümənin yaradıcılığı" 

mövzusunda tədqiqatını tamamlamaq üzrədir. 

E.Əzizov Azərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və 

araşdırılması ilə müntəzəm məşğul olur. Şəki və ətraf rayonların 

kəndlərində fərdi ekspedisiyalar təşkil edib birbaşa informator- 

ların dilindən onlarca bayatı, lətifə, atalar sözü və s. qeydə alıb. 

Onun fəaliyyətinin bir istiqaməti də arxivlərdə yatıb qalan ma- 
terialları saf-çürük etməkdir. "Azərbaycan folkloru antologiya- 
sı"nin "Şəki folkloru" cildinin çapında onun da əməyi var. 

Gənc folklorçunun aşıq yaradıcılığına həsr olunan 

məqalələri respublika elmi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 
etmişdir. Daha çox Molla Cümənin sənət dünyasına nüfuz edib 

poetik irsinin görünməyən tərəflərini göstərməyə çalışan 

E.Əzizov son illərdə böyük sənətkarın müəyyən səbəblərdən 

itirilmiş və oğurlanmış taleyi ilə maraqlanır. Dağıstanda 

yaşayan Aşıq Soltanın şerlər toplusunda Molla Cümənin 

əsərlərini aşkarlaması bir çox alimlərin narazılığına səbəb oldu. 

Onun etiraz səsinə səs verənlər ədalətin bərpasnı alqışladılar. 

E.Əzizovun elmi yazılarına BDU-nun "Dil və ədəbiyyat" 

məcmuəsində", "Ərən", "Rezonans", "Gülüstan", 

"Azərbaycan", "Dərbənd" və başqa mətbuat orqanlarında rast 

gəlmək mümkündür. 

ƏYYUBOV ƏSGƏR CABBAR OĞLU 

Əsgər Əyyubov 1926-cı ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidə 5 No-li 

məktəbdə, sonra pedaqofi texnikumda almış, 
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1944-cü ildə başa vurmuşdur. 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinə daxil olub oranı fiziki-coğrafiya ixtisası üzrə 
fərqlənmə diplomu ilə 1951-ci ildə qurtarmış, təhsilini davam 
etdirmək üçün 1951-ci ilin axırında Moskvaya, SSRİ EA-nın 
Coğrafiya İnstitutunun aspiranturasına göndərilmişdir. 1954- 
cü ildə Moskvada Coğrafiya İnstitutunda professor Leonid 
Aleksandroviç Çubukovun rəhbərliyi altında "Azərbaycanın 
kurort və müalicə yerlərinin müqayisəli iqlim səciyyəsi" 
mövzusunda namizədlik, 1971-ci ildə Bakıda Azərbaycan FA 
Coğrafiya İnstitutunun Elmi Şurasında "Azərbaycan SSR-in 
iqlim ehtiyatları və onların kənd təsərrüfatında istifadəsi" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Dissertasiyalar üzrə apardığı tədqiqatların nəzəri əhəmiyyəti 
ondan ibarətdir ki, ilk dəfə bu sahələr üzrə metodologiya 
işlənilmiş və onların bazasında respublikada kurort 
iqlimşünaslığı və aqroiqlimşünaslıq elmlərinin əsası 
qoyulmuşdur. Bu istiqamətləri sonralar o, daha da inkişaf 
etdirmiş və hər iki sahəni təmsil edən elmi məktəb yaratmışdır. 

Dissertasiya işlərinin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir 
ki, hər iki istiqamət üzrə ilk dəfə rayonlaşdırma aparılmış və 
ayrı-ayrı bölgələrin potensialı, iqlim məhsuldarlığı 
müəyyənləşdirilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 
Ə.Əyyubov Moskvadan Bakıya qayıtmış və 1955-ci ilin 
yanvarından indiyə qədər Azərbaycan EA Coğrafiya 
İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi və şöbə müdiri 
vəzifələrində işləmişdir. 

Ə.Əyyubov fiziki-coğrafiya, landşaftşünaslıq, tibb 
iqlimşünaslığı, kurort iqlimşünaslığı, aqroiqlimşünaslıq, 
ekologiya və başqa sahələr üzrə respublika, ittifaq və 
beynəlxalq simpozium, konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş, 
Moskva, Sofiya, Varşava, Krakov, Dehli və Təbrizdə çağırılmış 
elmi toplantıların fəal iştirakçısı olmuşdur. 1960-cı ildən 
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indiyədək respublikanın ayrı-ayrı ali məktəblərində - BDU-da, 
ADPU-da dərs deyib, dəfələrlə həmin təhsil ocaqlarında dövlət 
imtahan komissiyalarının sədri olmuş, hazırladığı elmi kadrlara 
görə 1978-ci ildə professor adı almışdır. O, çap olunmuş 230- 
dan çox elmi əsər, o cümlədən 11 monoqrafiya, 5 elmi-kütləvi 
kitabın, iki 1:600000 miqyaslı xəritə və bir atlasın müəllifidir. 
Bu kitabların arasında xüsusi olaraq Şəki rayonu və Şəki 
şəhərinə həsr olunanlar da vardır. 40-a qədər elmi əsəri müxtəlif 
xarici ölkələrdə dərc edilmişdir. 

Əsgər Əyyubov bir elmlər doktorunun, iki elmlər 
namizədinin yetişdirilməsində böyük əmək sərf etmişdir. 

Onun elmi-tədqiqat işlərinin əksəriyyəti ümumi coğrafi 
problemlər, nəzəri və elmi-metodiki məsələlərlə bərabər, tətbiqi 
istiqamətlərinə həsr olunmuşdur. Azərbaycanın kurort və 
müalicə yerlərini dünyanın məşhur kurortları ilə müqayisə 
edərkən Ə.Əyyubov respublikanın çox böyük iqlim-kurort 
potensialına malik olduğunu aşkarlamış, kurortlarımızın 
profilində müalicə amilinin yerini müəyyənləşdirmiş, onları ilk 
dəfə keyfiyyətcə qiymətləndirmişdir. 

Ə.Əyyubov tərəfindən aparılmış iqlimin bonitirovkası 
nəinki respublika iqliminin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinə, 
habelə iqlimlə digər coğrafi ünsürlərin asılılıq 
qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan vermişdir. Onun 
rəhbərliyi və iştirakı ilə SSRİ-də ilk dəfə iqlim-meliorasiya 
rayonlaşdırılması sistemi yaradılmış və Azərbaycan ərazisinin 
iqlim-meliorasiya rayonlaşdırılması aparılmışdır. 

Ə.Əyyubov Azərbaycan EA Yer elmləri üzrə "Xəbərlər" 
yurnalının baş redaktorunun müavini, Ali Attestasiya 
Komissiyasının yer elmləri bölməsi üzrə eksperti olmuşdur. 
"Azərbaycanın iqlimi" monoqrafiyasına görə Ə.Əyyubov 
Azərbaycan Dövlət mükafatını (1972), "Azərbaycan iqliminin 
bonitirovkası" monoqrafiyasına görə SSRİ Coğrafiya 
Cəmiyyətinin F.P.Litke adına qızıl medalını (Leninqrad, 1976), 
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"Azərbaycan SSR-in aqroiqlim rayonlaşdırılması" xəritəsinə 

görə SSRİ XTNS-nin bürünc medalını (Moskva, 1976), 

"Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası"na görə 

Azərbaycan "Təhsil" cəmiyyətinin birinci mükafatını (Bakı, 

1994) almışdır. , 

Ə.Əyyubov 2000-ci ilin sentayabrında dünyasını 
dəyişmişdir. 

ƏYYUBOV FİKRƏT CABBAR OĞLU 

Fikrət Əyyubov 1934-cü ildə anadan Е. 
olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidə 2 və 10 Ne-li Ку 7 
məktəblərdə 1951-ci ildə başa vurmuşdur. | 

Həmin ildə Azərbaycan Dövlət * 
Universitetinin geologiya-coğrafiya 

fakültəsinə daxil olub, oranı 1956-cı ildə 

müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

1956 - 1958-ci illərdə təyinatla Şəki rayonunun Baş 

Küngüt kəndindəki orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləmiş, 

sonra 1958-ci ildən 1961-ci ilə qədər Bakıda 

Hidrometeorologiya idarəsində hidroqrafik partiyanın rəisi 

vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan SSR Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin eroziya sektorunda qiyabi aspirant 
olmuşdur. 

"Üçüncü dövr platosunda (Göyçay və Əlciyan çayları 

arası) torpaqların eroziyası" adlı dissertasiyasını prof. Kazım 

Ələkbərovun rəhbərliyi altında 1967-ci ildə müdafiə etmiş və 

kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Müdafiədən sonra 1969-cu ildə Azərbaycan EA-nın Coğrafiya 

İnstitutunda baş elmi işçi, 1976-cı ildən Azərbaycan EA 

Kosmik Tədqiqatlar Elmi-İstehsalat Birliyində laboratoriya 

müdiri vəzifəsində işləmişdir 

Müxtəlif vaxtlarda Moskva, Perm, Vladivostok, Daşkənd 
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və digər şəhərlərdə kosmik tədqiqatlar, torpaq eroziyası və başqa problemlərlə əlaqədar çağırılan elmi konfrans və simpoziumlarda Azərbaycanı təmsil etmiş və məruzələrlə çıxış 
etmişdir. 

F.Əyyubov 50-dən artıq elmi əsərin və bir kitabın müəllifidir. 3,5 çap vərəqi olan "Kosmosdan təbiətə nəzər" adlı kitabı 1985-ci ildə çap edilmişdir. O, Azərbaycanda karst 
torpaqlarının, torpağın eroziyası və onun kosmik tədqiqatlar əsasında öyrənilməsi sahəsində çalışan görkəmli alimlərdən biridir. Əsərlərinin əksəriyyəti ətraf mühitin kosmosdan 
öyrənilməsi problemlərinə həsr edilmiş, kosmik fotoşəkillərin 
deşifrələşdirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi, yer səthində 
geomorfolofi quruluşun aerokosmik şəkillər vasitəsilə 
öyrənilməsi məsələlərinə həsr edilmişdir. Müəllifin Şəki 
rayonuna aid konstruktiv-coğrafi təklifləri problem kimi öz 
həllini gözləyir. Bunların arasında Acınohur gölünün taleyi 
haqda verilən təklif xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. P.Əyyubovun 
fikrincə, bu göl özünün son vaxtlarını yaşayır və onun tam 
qurumasına şərait yaratmaqla Şəki və Qax rayonlarının əkin 
sahələrini xeyli artırmaq olar. O, "İnterkosmos" xətti ilə 1984 - 
1987-ci illərdə Şəkidə vaxtaşırı keçirilən "Günəş" 
eksperimentlərinin iştirakçısı və təşkilatçılarından biri 
olmuşdur. 

F.Əyyubov uzun illər Eroziya Sektoru və Coğrafiya 
İnstitutunda yerli komitənin sədri və sədr müavini kimi ictimai 
fəaliyyət göstərmişdir. Onun əsərləri və ətraf mühitin 
qorunması sahəsində elədiyi məruzələr dəfələrlə müxtəlif 
diplom və mükafatlarla qiymətləndirilmişdir. "Kosmosdan 
təbiətə nəzər" kitabı 1986-cı ilin dekabrında Ümumittifaq 
"Bilik" Cəmiyyətinin, həmin ilin mayında isə Azərbaycan SSR 
"Bilik" Cəmiyyətinin diplomlarını almışdır. Zəhmətkeşlər 
arasında kosmik tədqiqatlar sahəsində elmi-texniki 
nailiyyətlərin təbliğində fəal iştirakına görə Azərbaycan SSR 
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"Bilik" Cəmiyyətinin xüsusi diplomları (24 dekabr 1986 və 5 
may 1987-ci illər) ilə təltif edilmişdir. 

F.Əyyubov 1991-ci il də vəfat etmişdir. 

ƏLƏKBƏROV RƏSUL ƏLİ OĞLU 

Rəsul Ələkbərov 1928-ci ildə anadan 
olmuş, 1947-ci ildə Şəkidə orta məktəbi 

bitirmişdir. Həmin il Bakı Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinə daxil 

olmuşdur. Bir müddət oxuduqdan sonra onu 

Qorki şəhərində təhsilini davam etdirməyə 

göndərmişlər. 1952-ci ildə Qorki Dövlət Universitetinin kimya 

fakültəsini bitirdikdən sonra təyinatla Tomsk şəhərinə 
göndərilmiş, 1953 - 55-ci illərdə orada öz ixtisası üzrə işləmişdir. 

1955-ci ildən R.Ə.Ələkbərovun əmək fəaliyyəti 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutu ilə bağlı olmuşdur. 1955-ci ildə orada aspiranturaya 
daxil olmuş, 1958-ci ildə bitirdikdən sonra institutda kiçik elmi 

işçi vəzifəsində işləmişdir. 1961-ci ildə elmlər namizədi diplomu 

almış və baş elmi işçi vəzifəsinə keçirilmişdir. 1962 - 1970-ci 

illərdə laboratoriyada elmi işlər üzrə müdir müavini, 1970-ci 

ömrünün sonuna kimi QÜFKİ-də laboratoriya müdiri 
işləmişdir. 

R.Ə.Ələkbərov elmi ad aldıqdan sonra respublikanın 

resursları əsasında alınan naften və tionaften turşularından 

istifadə edərək bir sıra ağır metalların sulu məhlullardan 
çıxarılması, qatılaşdırılması, təmizlənməsi, təyini üzərində 

tədqiqat işləri aparmışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ona 

1969-cu ildə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi, 1972-ci ildə 

professor elmi adı verilmişdir. 

Professor R.Ə.Ələkbərovun rəhbərliyi ilə neft 

məhsullarından alınan yeni-yeni ekstragentlər sinfi yaradıldı. 
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| Məsələn, naften turşulrı, tionaften turşuları, xlorlaşdırılmış 
naften turşuları, alkilfenollar, naften turşuları ilə alkilfenolların 
sinerketik qarışıqları, bis-2-oksi-5 oktilbenzilamin, bis-2-oksi-5 
oktilbenzilamin və naften turşusunun sinerketik qarışığından, 
tiobenzoy turşularında aminlərdən istifadə edilərək, ağır 
metalların çıxarılmasında, qatılaşdırılmasında və təyini 
üzərində geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. Aparılan tədqiqat 
işlərinin nəticəsi 250-dən çox elmi məqalə və 60-dan çox 
müəlliflik şəhadətnaməsində əksini tapmış, 2 patent alınmışdır. 
Elmi məqalələri respublikamızda və xaricdə çap edilmişdir. 
Professor R.Ələkbərov ixtisası üzrə respublikamızın 
hüdudlarından kənarda tanınmış görkəmli alimlərdən 
olmuşdur. 

O, uzun müddət QÜFKİ-də elmi işlər üzrə direktor 
müavini işləmiş, gənc alimlərin yetişdirilməsində xidmətlər 
göstərmişdir. 

Rəsul Əli oğlu Ələkbərov 2000-ci ildə vəfat etmişdir. 

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI 

Səkinə Ələkbərova 1906-cı ildə anadan ” 
olmuşdur. Əvvəlcə Aşqabad şəhərində 657” 
ibtidai məktəbi, sonra isə şəhər gimnaziyasını :: * ҸИ. 7. 
bitirmişdir. 1935-ci ildə N.Tusi adına £7 İV —”//”. 
Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Universitetinin təbiət fakültəsini 
qırmızı diplomla bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin 
"Fiziki-kolloid kimya" kafedrasının aspiranturasına daxil 
olmuşdur. 1939-cu ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra 
pedaqoyi fəaliyyətini BDU-da ömrünün axırına qədər davam 
etdirmişdir. O, 1944-cü ildə Azərbaycanın müxtəlif yeraltı 
yataqlarındakı təbii sorbentlərin fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahəsində apardığı elmi 
tədqiqatlar əsasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
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1950-ci ildə "Fiziki kimya" kafedrasında dosent vəzifəsini 

tutmuşdur. 1952 - 1958 və 1980 - 1982-ci illərdə iki dəfə kimya 
fakültəsinin dekanı seçilmişdir. 1958 - 1965-ci illərdə "Fiziki- 

kolloid kimya" kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1950 

- 1976-cı illərdə həmin kafedrada dosent, 1976 - 1991-ci illərdə 

professor vəzifələrində işləmişdir. 1973-cü ildə "Azərbaycanın 

yeni yataqlarından götürülmüş gil nümunələrinin kompleks 
üsulu ilə fiziki-kimyəvi tədqiqi və onların təcrübədə istifadə 
yolları" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

1976-cı ildə "Fiziki kimya" ixtisası üzrə professor adını almışdır. 

Professor S.Ə.Ələkbərova Azərbaycan təbii 

sorbentlərinin adsorbsiya, katalitik, ağardıcı və yapışdırıcılıq 

xassələrinin tədqiqi sahəsində elmi tədqiqatlar aparmışdır. Çox 

asan əldə oluna bilən sorbentlərdən neft məhsullarının 

krekinqində istifadə edərək, çox qiymətli katalizatorları əvəz 

etmişdir. Onun tərəfindən həmçinin yerli xammal əsasında 

alınmış sorbentlər şərabların və şirələrin şəffaflandırılmasında 

tətbiq edilmiş və bununla da xaricdən askanqelinin (Gürcüstan) 

alınmasına ehtiyac qalmamışdır. 

Professor S.Ələkbərovanın fiziki və kolloid kimyaya dair 
dərsliklərin və vəsaitlərin hazırlanması və onların rus dilindən 
ana dilimizə tərcüməsi sahəsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 

Onun elmi və pedaqofi fəaliyyətinin nəticələri 85 elmi əsərdə, o 

cümlədən 3 populyar kitabçada öz əksini tapmışdır. Rəhbərliyi 
ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 

Hökumət professor S.Ələkbərovanın elmi-pedaqofi və 
ictimai xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək, onu Lenin ordeni 
və başqa medallarla təltif etmişdir. Yüksəkixtisaslı kimyaçı 
kadrlar yetirdiyinə görə Azərbaycan Ali Sovetinin və Təhsil 
Nazirliyinin fərmanlarına layiq görülmüşdür. 

Səkinə xanım Ələkbərova 1991-ci ildə vəfat etmişdir. 
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ƏLİBƏYOVA ƏRUZİYƏ MUSTAFA 
QIZI 

Əruziyə Əlibəyova 1914-cü ildə anadan 
olmuşdur. Azərbaycanın qocaman pedaqofi 
işçilərindəndir. Onun 40 illik zəngin və 
çoxcəhətli fəaliyyəti respublikada ali təhsilin 
inkişafı və yüksək ixtisaslı mühəndis, iqtisadçı 
və elmi-pedaqoyi kadrların hazırlanmasına 
yönəlmişdir. 

Professor Ə.M.Əlibəyova iqtisadiyyat, xalq təsərrüfatının 
mühüm sahələrinin təşkili və planlaşdırılması sahəsində 
görkəmli alimlərimizdəndir. Onun rəhbərliyi və bilavasitə 
yaxından köməyi ilə xalq təsərrüfatı üçün mühüm nəzəri və 
təcrübi əhəmiyyəti olan 60-dan artıq elmi-tədqiqat işi yerinə 
yetirilmişdir. Bu işlərin böyük əksəriyyəti neftçıxarma, neft 
emalı, neft kimyası və maşınqayırma sənayesində tətbiq 
edilmişdir. Respublika sənayesinin yanacaq-energetika 
balansının işlənilməsi kimi mühüm elmi işlər, neftçıxarma, neft 
emalı və neft-kimya zavodlarında istehsalın iqtisadi 
səmərəliliyinin tədqiqi, əməyin elmi təşkili sahəsindəki işlər, 
sənaye-istehsal fondlarının vəziyyəti və ondan istifadə 
sahəsindəki tədqiqləri böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işlərin 
hamısı ictimai istehsalın səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi 
daşıyır. 

Ə.M.Əlibəyova konkret iqtisadiyyat sahəsində ən 
təcrübəli və nüfuzlu alim-müəllimlərdən olmuşdur. O, tədris 
işini gənclərin ideya tərbiyəsi işi ilə bacarıqla əlaqələndirirdi. 

Professor Ə.M.Əlibəyova Azərbaycan SSR Ali və Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyinin elmi-metodik şurasında konkret 
iqtisadiyyat bölməsinin sədri, SSRİ Ali Məktəblər Nazirliyində 
dağ, neft və metallurgiya sənayesinin iqtisadiyyatı və təşkili 
bölməsinin, SSRİ Ali Məktəblər Nazirliyinin "İzvestiə vısşix 
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uçebnıx zavedeniy" јигпаһ ("Neft və qaz" bölməsi) redaksiya 
heyətinin üzvü idi. 

O, respublikada ilk dəfə olaraq "Azərbaycan SSR 
əməkdar iqtisadçısı" fəxri adına layiq görülənlərdən biri 
olmuşdur. Onun əməyi "Şərəf Nişanı" ordeni və fəxri fərmanlar 
və bir çox medallarla qiymətləndirilmişdir. 

Əruziyə xanım Əlibəyova öz dövrünün görkəmli ictimai 
xadimi kimi Azərbaycan KP MK-nın mühazirəçisi olmuş, 
respublika "Bilik" cəmiyyətinin idarə heyətinin, Azərbaycan 
EA nəzdində iqtisadiyyat üzrə respublika əlaqələndirmə 
şurasının, SSRİ və Azərbaycan Ali və Orta İxtisas Təhsili 
nazirliklərinin elmi-metodik şuralarının, dissertasiya müdafiəsi 
üzrə bir sıra Elmi Şuraların üzvü olmuş və onların fəaliyyətində 
iştirak etmişdir. 

O, 20 ildən artıq institutun "Sənayenin iqtisadiyyatı, 
istehsalın təşkili və planlaşdırılması" kafedrasının müdiri 
olmuşdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə 20 elmlər namizədi 
yetişdirilmişdir. Respublikada iqtisadiyyat sahəsində professor 
elmi adı alan və konkret iqtisadiyyat kafedrasına başçılıq edən 
ilk azərbaycanlı qadındır. 

Ə.M.Əlibəyova1981-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

ƏLİZADƏ NİYAZİ ABBAS OĞLU 

Niyazi Əlizadə 1921-ci ildə anadan 
olmuşdur. Orta təhsilini əvvəlcə Şəkidə, sonra 
Bakı şəhərində davam etdirmiş və bitirmişdir. 
1939-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 
Sənaye İnstitutuna daxil olmuş və oranı 1943- 
cü ildə bitirdikdən sonra ona istilik texnikası : 
üzrə mühəndis ixtisası verilmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra 
Bakı şəhərində təyinatla "Qırmızı Ulduz" elektrik stansiyasında 
çalışmışdır. 1950-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Elmi 
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Şurasında "İstilik texnikasının nəzəri əsasları və daxili yanma 
mühərrikləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 
indiki Neft Akademiyasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 
N.A.Əlizadə elmi yaradıcılıqla məşğul olmuş, bir çox dərs 
vəsaiti və dərsliklər çap etdirmişdir. Bunlardan "Sənayenin 
energetik bazası" 30,5 çap vərəqi həcmində (dərs vəsaiti) 1959- 
cu ildə, "İstilik elektrik stansiyaları" 16,25 çap vərəqi həcmində 
(dərs vəsaiti) 1962-ci ildə, "İstilik elektrik stansiyalarının 
mexaniki avadanlığı" 4,5 çap vərəqi həcmində (dərs vəsaiti) 
1974-cü ildə, "Elektrik stansiyalarının energetik qurğuları" 5,65 
çap vərəqim həcmində (dərs vəsaiti) 1985-ci ildə, "Elektrik 
stansiyalarının energetik qurğuları" 5,6 çap vərəqi həcmində 
(dərs vəsaiti) 1986-cı ildə nəşr olunmuşdur. 

N.A.Əlizadə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
energetika fakültəsində dekan müavini işləmiş, işlədiyi 
müddətdə çoxlu fəxri fərmanlarla, o cümlədən "Əmək 
veteranı", "Qafqazın müdafiəsi üçün", "Müharibənin 
qurtarmasının 30 illiyi", 40 illiyi üçün verilən medallarla təltif 
olunmuşdur. 

N.A.Əlizadə 1987-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏLİZADƏ ZƏKƏRİYYƏ MABUD OĞLU 

Zəkəriyyə Əlizadə 1936-cı ildə anadan : 

olmuşdur. 1943-cü ildə Şəki şəhər 10 No-li Ди 

məktəbə getmiş, 1953-cü ildə orta təhsilini başa 

vurmuşdur. Həmin ildə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun geolofi-kəşfiyyat fakültəsinə daxil 

olmuş, 1958-ci ildə həmin fakültəni bitirib təyinatla Pirallahı 

neft mədənləri idarəsinə işə göndərilmişdir. 

1959-cu ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya 

İnstitutuna işə keçirilmiş, 1962-ci ildə həmin institutun 
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aspiranturasına daxil olmuş, 1966-cı ildə namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1970-ci ildə baş elmi işçi 
vəzifəsinə keçirilmiş. 1972-ci ildən Şəki Elmi Bazasına rəhbər 
təyin edilmişdir. 1989-cu ildə Ukrayna Elmlər Akademiyasının 
Geologiya İnstitutunda "Böyük Qafqazın cənub yamaclarının 
orta və üst yura çöküntülərinin regional gelkimyası" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Müxtəlif illərdə Moskva, Leninqrad, Kiyev, Tbilisi, Daşkənd və 
Yerevan şəhərlərində ümumittifaq və beynəlxalq elmi 
simpoziumlarda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Üç kitab və 70-ə yaxın elmi məqalənin və bir neçə 
müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Bir məqaləsi ABŞ-ın 
"Litologiya" yurnalında çap edilmişdir. 4 aspirantın elmi rəhbəri 
olmuşdur. Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki 
Regional Elmi Mərkəzinin rəhbəri və Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutunun Şəki filialının professorudur. Müxtəlif illərdə üç 
dəfə Şəki şəhər və rayon sovetinə deputat seçilmiş, uzun illər 
Şəki "Bilik" cəmiyyətinin sədri olmuşdur. 

ƏLİYEV MANAF MUSTAFA OĞLU 

Manaf Əliyev 1917-ci ildə anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini mədrəsədə almış, sonra Bar 
1925 - 1930-cu illərdə 7 illik təhsil üzrə Şəki ЈС 
şəhər 6 Ne-li məktəbi qurtarmış, 1930 - 1935-ci | 
illərdə Şəki Pedaqoii Məktəbində oxumuşdur. . 
M.Əliyev hələ gənc ikən ölkədə savadsızlığın ləğv olunması 
kampaniyasına qoşulmuş və həmin ildə Bideyiz kənd yeddiillik 
məktəbinə müəllim göndərilmişdir. 1939-cu ilin sentyabrına 
qədər burada işləmişdir. 1936 - 1938-ci illərdə Xalq Maarif 
Komissariatı Dövlət Pedaqogika İnstitutu nəzdində 
Azərbaycan Qiyabi ikiillik Müəllimlər İnstitutunun coğrafiya 
fakültəsini bitirmişdir. O, təhsilini başa vurduqdan sonra, 1939 
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- 1940-cı illərdə şəhər 5 Ne-li məktəbdə, 1940 - 1941-ci illərdə 
şəhər 4 və 5 Ne-li məktəblərdə coğrafiya müəllimi işləmişdir. 

1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlanarkən 
kommunist kimi səfərbərliyə alınmış, tank əleyhinə qırıcı 
artilleriya polkunda topçu olmuş, Kenisberqə qədər döyüş yolu 
keçmişdir. 

Manaf Əliyev müharibədən qayıtdıqdan sonra pedaqofi 
fəaliyyətini davam etdirmiş, 1945-ci ildən şəhər 6 və 10 Ne-li 
məktəblərinə coğrafiya müəllimi təyin olunmuş, 6 No-li 
məktəbdə dərs hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1946 - 1952- 
ci illərdə Kiş kənd məktəbində direktor vəzifəsində çalışmışdır. 
1952-ci ildə Bakıya 2 aylıq təbliğatçılar kursuna göndərilmiş, 
1952 - 1961-ci illərdə Şəki şəhər Partiya Komitəsində təbliğat- 
təşviqat şöbəsində təlimatçı vəzifəsində işləmişdir. Partiya 
orqanlarında çalışdığı 10 il ərzində Manaf Əliyev özünü əqidəli, 
cəsarətli şəxs kimi göstərmiş, partiya komitəsində olan 
nöqsanlara qarşı barışmaz olmuşdur. Eyni zamanda 1952 - 
1956-cı illərdə şəhər 10 No-li orta məktəbdə редадој: fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. 

Elmə, təhsilə böyük üstünlük verən Manaf müəllim ali 
təhsil almağı da unutmamış, bu məqsədlə 1962-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsinin 
qiyabi şöbəsinə qəbul olunmuş, oranı 1968-ci ildə başa 
vurmuşdur. 

Manaf Əliyev 1961-ci ildə şəhər 17 Ne-li məktəbinə dərs 
hissə müdiri təyin olunmuş, 1974-cü ildən isə həmin məktəbin 
direktoru olmuşdur. 

Manaf müəllim şagirdlərə coğrafiyadan dərs demiş, 
dünyanın, Azərbaycanın coğrafi relyefini, yeraltı, yerüstü 
sərvətlərini tanıtmışdır. O, özünə və şagirdlərə qarşı çox 
tələbkar idi. Hazırlıqsız sinfə daxil olmağı şagirdə hörmətsizlik 
kimi qiymətləndirirdi. Təsadüfi deyildir ki, "Şəki ziyalı"ları 
içində onun şagirdləri yüzlərlədir. 

129 



Manaf Əliyevin xidmətləri dövlət tərəfindən layiqincə 
qiymətləndirilmişdir. 1945-ci ildə "Za boevte zasluqi", "Za 
otvaqu", 1946-cı ildə "Za pobedu nad Qermaniey v velikoy 
oteçestvennoy voyne 1941 - 1945 qq.", 1946-cı ildə "Za vzətie 
Kenisberqa", 1966-cı ildə "Dvadüatğ let pobedı v velikoy 
oteçestvennoy voynı 1941 - 1945 qq.", "Za oboronu Kavkaza", 
1951-ci ildə "Za trudovoe otliçie" və s. medallar ilə təltif 
edilmişdir. 

Manaf Əliyev 1979-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏLİYEV BƏXTİYAR LÜTVƏLİ OĞLU 

Bəxtiyar Əliyev 1919-cu ildə anadan 

olmuşdur. Şəhər 5 No-li səkkizillik məktəbini 

bitirmiş və Şəki Pedaqofi Məktəbində açılan 

işçi fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 
Eyni zamanda 3 nömrəli fabrikdə 
baramadöyən işləmişdir. İşçi fakültəsini 
bitirdikdən sonra Bakıda Ali Pedaqoii İnstituta daxil olmuş və 
1941-ci ildə редадојг fakültənin dil-ədəbiyyat bölməsini 
qurtarmışdır. 

B.L.Əliyev Böyük Vətən müharibəsinin ilk günlərindən 
könüllü olaraq cəbhəyə getmiş, bir sıra döyüşlərdə iştirak 
etmişdir. 1945 - 1946-cı illərdə Sovet qoşunları tərkibində 
İranda xidmət etmişdir. "İkinci dərəcəli Vətən müharibəsi 
ordeni", "Qələbə" medalı ilə təltif edilmişdir. 1946-cı ildə Şəkiyə 
qayıtmış və əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

Bəxtiyar Əliyev yarım əsrə qədər bir müddət pedaqoii işlə 
məşğul olmuşdur. Onun həyatının müəyyən dövrü məhz Şəki 
Pedaqofi Texnikumu ilə bağlıdır. O, burada müəllim, dərs hissə 
müdiri, direktor vəzifələrində işləmiş, məktəbin şərəfli tarixini 
yaşada bilmişdir. 

1974-cü ildən Şəki şəhər 12 Ne-li orta məktəbdə əmək 
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fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bir vaxtlar onun şagirdləri 
olmuş gənclərin sorağı respublikamızın müxtəlif guşələrindən 
gəlir. 

B.Əliyev həm də fəal ictimaiyyətçi idi. Şəki "Bilik" 
Cəmiyyətinin "Ədəbiyyat və İncəsənət" bölməsinin rəhbəri 
olmuşdur. Onun fəal maarifçilik fəaliyyəti dəfələrlə fəxri 
fərman, döş nişanı və maddi həvəsləndirmə ilə 
qiymətləndirilmişdir. 

Qayğıkeş ailə başçısı B.Əliyev iki oğul və iki qız atasıdır. 
Hamısı mükəmməl ali təhsilə malik geniş dünyagörüşlü 
gənclərdir. 

B.Əliyev elmi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, onlarca 
sanballı elmi və populyar məqalələrin çapına nail olmuşdur. Bir 
tərbiyəçi, el ağsaqqalı kimi öz həyat təcrübəsini dahi 
klassiklərin fikirləri ilə uyğunlaşdırmağa səy göstərmişdir. 
"Nizami gənc nəslin tərbiyəsi haqqında", "Füzuli lirik şairdir", 
"Azərbaycan dramaturgiyasının banisi" kimi məqalələri diqqəti 
cəlb edən yaradıcılıq nümunələridir. 

Bəxtiyar Əliyev yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrdə, 1985- 
ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏLİYEV VƏLİ HÜSEYN OĞLU 

Vəli Əliyev 1936-cı ildə anadan 
olmuşdur. Ailələri 1917 - 1918-ci illərdə Qərbi 
Azərbaycanın Zəngəzur mahalının Sisyan 
rayonunda deportasiyaya məruz qalmış və 
erməni təcavüzündən qorunmaq üçün Şəkiyə 
köçmüşdür. Orta məktəbi və редадој: 
texnikumu Şəkidə qurtarmış, 1955 - 1959-cu 
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində 
oxumuşdur. 1959-cu ildə oranı bitirib Azərbaycan EA Tarix 
İnstitutunda işləməyə başlamış və burada əyani aspiranturaya 
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daxil olmuşdur. 

1966-cı ildə "Azərbaycanda tunc dövrü boyalı qablar 
mədəniyyəti" adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib tarix 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Tbilisidə 1984-cü ildə 

"Azərbaycanın orta tunc dövrü tayfalarının mədəniyyəti" adlı 

doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, tarix elmləri doktoru, 

professordur (1994). 

1990-cı ildən Azərbaycan EA-nın Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1997-ci ildən N.Tusi adına ADPU-da "Ümumi tarix" 
kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. Azərbaycan EA-nın baş 

planında olan "Naxçıvan MR-in maddi mədəniyyəti" 

mövzusunun tədqiqinə, eləcə də Naxçıvan arxeolofi 

ekspedisiyasına rəhbərlik edir. 

Əsərləri Azərbaycanda və xarici ölkələrdə - Pakistan, 

Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Özbəkistan və s. ölkələrdə nəşr 

edilmişdir. "Tarixin izləri ilə", "Azərbaycanın tunc dövr boyalı 

qablar mədəniyyəti", "Qədim Naxçıvan", "Azərbaycanın orta 

tunc dövr mədəniyyəti", "Naxçıvan" kitablarının, 200-ə qədər 

elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. "Azərbaycan 

arxeologiyası", "Qobustan", "Azərbaycanın qədim və ilk orta 
əsrlər dövrü memarlığı", "Böyük Ermənistan haqqında miflər", 

"Şəhidlər danışır" və s. monoqrafik əsərlərin redaktoru və 

rəyçisidir. 

Elmi-təşkilatçılıq və elmi-pedaqofi fəaliyyəti 

təqdirəlayiqdir. Naxçıvan MR maddi mədəniyyətinin tədqiqi 
üzrə elmi məktəb yaratmışdır. 

Azərbaycanın qədim mədəniyyətini beynəlxalq aləmdə 

tanıtmaq üçün İran, Türkiyə, İngiltərə, ABŞ, Pakistan, Orta 
Asiya, Rusiya, Gürcüstan alimləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

1994 - 1999-cu illərdə Bakı, Tbilisi və Naxçıvanda 

beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir. "Pakistan və 

Mərkəzi Asiya Elmi Assosiasiyası"nın və "Azərbaycanşünaslar 
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Müstəqil Birliyi Şurası"nın, BDU-da tarix elmləri üzrə 
doktorluq dissertasiyaları müdafiəsini keçirən İxtisaslaşdırılmış 
Müdafiə Şurasının üzvüdür. 

ƏLİYEV VİLAYƏT HÜSEYN OĞLU 

Vilayət Əliyev 1938-ci il də anadan 
olmuşdur. Ailələri 1917 - 1918-ci illərdə Qərbi 
Azərbaycanın Zəngəzur mahalının Sisyan 
mahalında deportasiyaya məruz qalmış və 
erməni təcavüzündən qorunmaq üçün Şəkiyə 
köçmüşdür. Orta məktəbi və pedaqoyi texnikumu Şəkidə 
oxumuş, 1956 - 1958-ci illərdə Salyan rayonunun Nohurlu 
kəndində müəllim işləmiş, 1958 - 62-ci illərdə Bakı Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsində oxumuş, 1963 - 65-ci 
illərdə Daşkənd şəhərində "Azərbaycan və özbək dillərində feli 
sifətlər" mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində 
çalışmış və müdafiə etmişdir. 

Əmək fəaliyyəti sonrakı illərdə Azərbaycan EA-nın 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, M.F.Axundov adına Dillər 
İnstitutu və Y.Məmmədəliyev adına Naxçıavn Dövlət Pedaqofi 
İnstitutu ilə bağlı olmuşdur. 1977-ci ildən N.Tusi adına 
Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Universitetində çalışır. 

1990-cı ildə "Azərbaycan dilində felin təsriflənməyən 

formaları" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Professordur. 

1997-ci ildən N.Tusi adına ADPU-nun elmi işlər üzrə 
prorektorudur. 

60-cı illərdən dilçilik sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. 

Elmi tədqiqatları türkologiya və Azərbaycan dilçiliyi ilə 

bağlıdır. Yüzdən artıq elmi məqalənin və "Azərbaycan dilində 
felin təsriflənməyən formaları", "Məsdər", "Azərbaycan dilində 

feli sifət", "Azərbaycan dilində feli bağlama", "Azərbaycan 
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dilində felin perifrastik formaları", "Toponimika", 
"Azərbaycanın toponomiyası" kimi kitabların müəllifidir. 
Azərbaycan EA Dilçilik İnstitutunun çap etdirdiyi üçcildlik 
"Müasir Azərbaycan dili" əsərinin əsas müəlliflərindən biridir. 
"Deportasiya", "Kitabi-Dədə Qorqud - 1300", "Qədim 
Naxçıvan" adlı kitabların redaktorudur. 

1999-cu ildə Türkiyədə keçirilən türk dövlətləri və 
toplumlarının VII qurultayının nümayəndəsi olmuşdur. 

BDU-nun nəzdində filologiya elmləri üzrə doktorluq 
dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən HA zərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan MEA-nın 
Birləşmiş İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının üzvüdür. 

ƏLİYEV İDRİS FƏRƏC OĞLU 

İdris Əliyev 1933-cü ildə anadan 22, 
olmuşdur. 1939-cu ildə Baş Göynük kəndində 
orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1949-cu $ 
ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1953-cü ildə 
Şəki ikilllik müəllimlər institutunun riyaziyyat şöbəsini bitirmiş 
və təyinatla Zaqatala rayonunun Suvagil kənd orta məktəbində 
müəllim işləmişdir. 1955 - 1961-ci il illərdə Balakən rayonunun 
Şərif kənd yeddiillik məktəbində müəllim, Qullar və 
Meşəşambul orta məktəblərində dərs hissə müdiri, RXMŞ 
pedaqofi kabinetində metodist işləmişdir. 1960-cı ildə V.İ.Lenin 
adına APİ-nin riyaziyyat fakültəsinin qiyabi şöbəsini 
bitirmişdir. 

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqofi 
İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1968-ci ildən 
riyaziyyatın tədrisi metodikası ixtisası üzrə pedaqoii elmlər 
namizədi alimlik dərəcəsi almış, 1971-ci ildən kafedranın 
dosentdir. 

1964 - 1966-cı illərdə ADETPİ-də kiçik elmi işçi və 7 Ne-li 
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orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1966-cı ildən 

N.Tusi adına ADPU-nun "Riyaziyyatın orta məktəbdə tədrisi 

metodikası" kafedrasında əvvəl baş müəllim, 1971-ci ildən isə 

dosent işləyir. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu 
"Riyaziyyatın həyatla əlaqəli tədrisi" olmuşdur. 

90-a qədər elmi və metodik vəsait, kitab, kitabça və 

məqalələrin, riyazi məntiqin tədrisi metodikası və məktəb 

riyaziyyatının semiotikası üzrə ilk kitabların müəllifidir. 

ƏLİYEV TELMAN MƏMMƏD OĞLU 

Telman Əliyev 1939-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1946 - 1956-cı illərdə Şəki şəhər 10 

saylı orta məktəbdə oxumuş və 1956 - 1959-cu 

illərdə Şəki İpək Kombinatında toxucu 

vəzifəsində çalışmışdır. 1959 - 1962-ci illərdə 

Sovet ordusunda xidmət etmişdir. 1962 - 1969-cu illərdə Bakı 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda əvvəlcə elektrik montyoru, 

sonra baş епегји şöbəsində baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 

Eyni vaxta, yəni 1963 - 1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Neft 

və Kimya İnstitutunun ener)i fakültəsində oxumuş və 

mühəndis-elektromexanik sənətinə yiyələnmişdir. 1969-cu ildən 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Elektrik Təchizatı İstehsalat 

Birliyinin idarələrində elektromexanik, baş mühəndis, şöbə 

müdiri, rəis müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1979 - 1981-ci 

illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində və Marksizm-Leninizm 

Universitetinin iqtisadiyyat şöbəsində oxumuşdur. 

1971 - 1981-ci illərdə Dəmir Yolu İdarəsinin Biləcəri 

епегји təchizatı sahəsində rəis müavini, 1983 - 1984-cü illərdə 

Dəmir Yolu İdarəsinin Bakı hissəsinin elektrik təchizatı 

şöbəsinin rəis müavini, 1984 - 1987-ci illərdə həmin şöbənin 

rəisi, 1987 - 1994-cü illərdə Dövlət Dəmir Yolunun 659 saylı 

elektrik-quraşdırma qatarının baş mühəndisi işləmişdir. 1994 - 
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1998-ci illərdə Dövlət Dəmir Yolu və Nəqliyyat tikintisi 
işçilərinin Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Komitəsində texniki 
müfəttiş vəzifəsində çalışmışdır. 

1998 - 2001-ci illərdə Azərbaycan Dəmir Yolu Elektrik 
Təchizatı İstehsalat birliyinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir. Hazırda Azərbaycan 
Dövlət Dəmir Yolu Elektrik Təchizatı İstehsalat Birliyinin 
elektrotexniki laboratoriyasının kontakt şəbəkəsini təhqiq 
edən, özügedən vaqonun rəisidir 

Telman Əliyev 1974-cü ildə Dəmir yolu nəqliyyatında 
Biləcəri-Yalama sahəsinin elektrikləşdirilməsi işində göstərdiyi 
fədakar əməyinə görə SSRİ Yollar naziri tərəfindən adlı qol 
saatı ilə mükafatlandırılmışdır. Onun bacarıqlı işçi kimi dəmir 
yolundakı məhsuldar 30 illik əmək fəaliyyətinin və anadan 
olmasının 60 illiyini nəzərə alaraq Azərbaycan dəmiryolçuları 
və nəqliyyat inşaatçılarının Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin 
qərarı ilə T.M.Əliyev 2000-ci ildə "Fəxri dəmiryolçu" döş nişanı 
ilə təltif edilmişdir. 1987-ci ildə isə "Əmək veteranı" medalına 
layiq görülmüşdür. 

ƏLİYEV RAMİL MANAF OĞLU 

Ramil Əliyev 1953-cü ildə anadan $ 
olmuşdur. 1970-ci ildə Şəki şəhərindəki | 
M.Qorki adına 10 Ne-li orta məktəbdə ff” 
təhsilini başa vurmuşdur. Şəki mətbəəsində A 
işləmiş, 1971-ci ildə müəssisənin zəmanəti ilə — : 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin hazırlıq Ы 
şöbəsinə göndərilmiş, 1972-ci ildə isə filologiya fakültəsinə 
qəbul olunmuş, 1977-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 

Təyinatla Şəkiyə gəlmiş, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
Bakıya qayıtmış, bir müddət qeyri işlərdə çalışdıqdan sonra 
Azərbaycan EA-nın "Elm" nəşriyyatına redaktor vəzifəsinə 
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qəbul olunmuş, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin dissertantı olmuş, f.e.d., prof. Əli Saləddinin 
rəhbərliyi ilə 1992-ci ildə N.Tusi adına ADPU-nun 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında "Mifolofi motivlər və onların 
Azərbaycan nağıllarında izləri" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri namizədidir. 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın qərarı ilə elmi işindən ali 
məktəblərin filologiya fakültələrində "Mifologiya" ixtisas 
kursunun tədrisində dərs vəsaiti kimi istifadə olunması tövsiyə 
olunmuşdur. Həm namizədlik, həm də doktorluq işinin 
mövzusu birbaşa fəlsəfə ilə bağlı olduğundan fəlsəfənin 
"Mifologiya" bölməsinin tədrisində müəllifin bu mövzuya aid 
kitabları (Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər. Bakı, 1992, 
Mifoloyi şüurun bədii spesifikası. Bakı, 2001) dərs vəsaiti kimi 
istifadə olunmasında, uyğun dissertasiyaların, elmi işlərin 
yazılmasında ədəbiyyat kimi diqqəti cəlb edir. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra bir 
müddət yenə "Elm" nəşriyyatında çalışmış, 1994-cü ildən 
Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər (keçmiş Milli 
Münasibətlər İnstitutu) İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində 
fəaliyyət göstərir. 

R.M.Əliyev hazırda "Mifoloii şüur və onun bədii 
spesifikası" mövzusunda doktorluq işi üzərində çalışır. 

R.M.Əliyev bir çox elmi konfrans və simpoziumlarının 
iştirakçısı olmuş, "Böyük Oktyabr və müasirlik" (1988), 
"Azərbaycan folklorşünaslığı məsələləri" (1988), "Folklor və 
mədəniyyət" (1989), "Azərbaycan XXT əsrin astanasında" elmi- 
praktik konfranslarında (may, 1998) maraqlı məruzələr 
etmişdir. 

O, işlədiyi institutda keçirilən elmi konfransların 
iştirakçısı, kənarda təşkil olunmuş konfrans və simpoziumların 
məruzəçisi kimi çıxış etmiş, öz mövzusu ilə bağlı və digər 
mövzularda 30-dan artıq elmi, publisistik, bədii yazıların, 
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məqalələrin müəllifidir. R.M.Əliyev dörd elmi kitabın 
müəllifidir. "Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər" (7,5 çap 
vərəqi, Bakı, 1992) "Elm" nəşriyyatında, "Türk dünyasından 
yarpaqlar" (Kamil Muxtarovla birgə, 6 çap vərəqi, Bakı, 2000), 
"Mifoloyi şüurun bədii spesifikası" (8 çap vərəqi, Bakı, 2001), 
"XX əsrdə türk xalqlarının birliyi ideyası" (Kamil Muxtarovla 
birgə, 10 çap vərəqi, Bakı, 2002) kitabları "Qartal" 
nəşriyyatında nəşr olunmuşdur. 1992-ci ildə Ərzurum 
Universitetində nəşr olunmuş "Azərbaycan folklorçuları" 
kitabında fəaliyyəti haqqında elmi-biblioqrafik yazı 
verilmişdir. 

ƏLİYEV İLHAM VƏLİYULLAH OĞLU 

İlham Əliyev 1951-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1968-ci ildə Baş Layısqı kənd orta 
məktəbini bitirmişdir. 1968-ci ildə H.Zərdabi 
adına Gəncə Pedaqoii İnstitutuna daxil olub, 
1972-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmişdir. Təyinatla Şəki rayonuna 
göndərilmişdir. 1975-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin "Riyazi 
analiz" kafedrasında əyani aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 
1980-ci ildə "Bütün oxda ikinci tərtib diferensial-operator 
tənliklərin spektral nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri" mövzusunda 
prof. S.Y.Yaqubovun rəhbərliyi altında Azərbaycan EA-nın 
Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

Müdafiədən sonra 1983-cü ilə qədər V.İ.Lenin adına APİ- 
nin "Riyazi analiz" kafedrasında baş laborant, sonra isə 
Azərbaycan Neft və Kimya institutunun Sumqayıt filialında 
(Hazırkı Azərbaycan Sənaye İnstitutu) müəllim işləmişdir. 

Bir il müddətində Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunda 
yaradıcılıq məzuniyyətində olmuş, 1999-cu ildə 
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"Diferensial-operator tənliklərin bəzi spektral məsələləri və 
onların tətbiqləri" mövzusunda M.Rəsulzadə adına Bakı 
Dövlət Universitetində doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. 

İ.Əliyev riyaziyyata aid keçirilən bir çox konfranslarda 
(Moskva, Minsk, Хогопеј, Saratov şəhərlərində) iştirak 
etmişdir. 30-dan çox elmi və metodiki işi çapdan çıxmış, 12 
məqaləsi xaricdə dərc olunmuşdur. Hazırda Azərbaycan 
Sənaye institutunda dosent vəzifəsində işləyir. 

ƏMİROV FAİQ ƏSƏD OĞLU 

Faiq Əmirov 1929-cu ildə anadan | 
olmuşdur. Orta təhsilini Şəki şəhərindəki 10: 

No-li orta məktəbdə almışdır. 1946-cı ildə 

məktəbi bitirmiş və Azərbaycan Kənd Tə- 

sərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 1952-ci 

ildə həmin institutun meşə mühəndisləri 

fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

F.Ə.Əmirov 1952-ci ildə Azərbaycan Elmi- Tadqlaat 

Meşə Təsərrüfatı və Aqromeşəmeliorasiya İnstitutuna işləməyə 

göndərilmiş və orada kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə 

başlamışdır. Müxtəlif elmi mövzuların icraçısı olmuşdur. 

F.Ə.Əmirov 1958-ci ildə Leninqrad şəhərində Meşə 

Texniki Akademiyasının aspiranturasına oxumaq üçün 

müraciət etmiş və daxil olmuşdur. Aspiranturanı 1958 - 1961-ci 

illərdə akademiyanın professoru V.V.Oqiyevskinin rəhbərliyi 

altında başa vurmuş və "Böyük Qafqazın mərkəzi cənub 

ətəklərində eroziya proseslərinin vəziyyəti və onlarla mübarizə 

tədbirlərinin aparılması" mövzusu üzrə Şəki - Zaqatala 

bölgəsində tədqiqat işləri aparmış və topladığı materiallar 

əsasında Leninqradda həmin akademiyanın Elmi Şurasında 

1962-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, kənd 
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təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq 
görülmüşdür. Elmi Şurada F.Ə.Əmirovun yazdığı 
dissertasiyaya yüksək qiymət verilmiş, ekoloii mühitin 
qorunmasında, təbiətin saflaşdırılmasında, təmiz sular, münbit 
torpaqlar kimi təbii sərvətlərin qorunmasında, ölkədə məhsul 
bolluğunun yaranmasında, iqtisadiyyatın yüksəldilməsində işin 
nəticələrinin böyük əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. SSRİ AAK ona 
1962-ci ildə baş elmi işçi diplomu vermişdir. 

F.Ə.Əmirov 1964-cü ildə həmin institutun Abşeron dayaq 
məntəqəsinə (meşəçilik laboratoriyasına) müdir vəzifəsinə 
köçürülmüşdür. 1987-ci ildən institutun elmi işlər üzrə direktor 
müavini, 1988-ci ildən bu günə kimi direktoru vəzifəsini aparır. 
Bu dövr ərzində ətraf mühitin qorunması, təbiətin 
stabilləşdirilməsi, respublika meşələrinin bərpası, səmərəli 
istifadəsi, meşə ekosisteminin qorunması, səhralıqlara qarşı 
mübarizə və s. kimi dünya miqyasında böyük aktuallıq kəsb 
edən elmi mövzulara lazımi istiqamət vermiş və rəhbərlik 
etmişdir. 

Onun 75-dən artıq müxtəlif elmi məqaləsi və o cümlədən 
kitabçaları, normativ aktları, "Azərbaycan meşələri və meşə 
təsərrüfatı" adlı monoqrafiyası dərc olunmuşdur. Onun 
rəhbərliyi ilə 2 nəfər elmlər namizədi yetişdirilmişdir. 
Respublikanın sahə layihə işlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq 
F.Əmirovun təşəbbüsü ilə direktoru olduğu instituta 
Azərbaycan Meşə Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat və Layihə Axtarış 
İnstitutu adı verilmişdir. 

Respublika meşə təsərrüfatı və təbii mühitin qorunması və 
səmərəli istifadəsi sahəsindəki böyük əməyini nəzərə alaraq ona 
respublikanın "Əməkdar meşə işçisi" adı verilmişdir. 
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ƏRƏBOV VAHİD SALMAN OĞLU 

Vahid Ərəbov 1946-cı ildə anadan 

olmuşdur. Orta məktəbi 1963-cü ildə Baş 

Göynük kəndində bitirmişdir. Həmin il 
M.F.Axundov adına APDİ-nin ingilis və 
Azərbaycan dilləri fakültəsinə daxil olmuş, 

1968-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuş, Elmi 

Şuranın qərarı ilə institutda müəllim saxlanmışdır. 
İşlədiyi müddətdə "İngilis və Azərbaycan dillərində 

zaman budaq cümlələri" adlı elmi iş üzərində işləmiş, 3 elmi 

məqalə çap etdirmişdir. Yüksək elmi dünyagörüşünə, savadına 

görə həmişə onunla hesablaşmışlar və müdafiə etməməsinə 

baxmayaraq onun alimlər arasında yeri görünmüşdür. 

V.S.Ərəbov müəllim, sonra isə baş müəllim seçilmişdir. Özünü 

fəal ictimaiyyətçi və bacarıqlı təşkilatçı kimi göstərmişdir. O, 

ictimai əsaslarla tərbiyəvi işlər üzrə dekan müavini, sonralar isə 

tədris işləri üzrə dekan müavini işləmiş, hazırda institut tələbə 

elmi cəmiyyətinin sədr müavinidir. 
Ҹ.Әгәбоу işlədiyi müddətdə elmi-pedaqofi fəaliyyəti ilə 

yanaşı, bədii yaradıcılıq və tərcümə işləri ilə məşğul olmuşdur. 

Onun yazdığı şerlər və etdiyi tərcümələr radio və televiziyada 

mütəmadi səslənir, mətbuat səhifələrində işıqlandırılır. O, öz 

fəaliyyətində Azərbaycan dilindən ingilis dilinə etdiyi 

tərcümələri daha uğurlu hesab edir. Azərbaycan dilindən ingilis 

dilinə şer tərcüməsi tarixi məhz onun adı ilə bağlıdır. 

Azərbaycan milli dövlət himninin ingilis dilinə tərcüməsinin 

müəllifi də Vahid müəllimdir. Onun ingilis dilində bir sıra şerləri 

dərc edilmiş, onlara musiqi bəstələnmişdir. 

Ən son nailiyyəti 1999-cu ildə "Azərnəşr" tərəfindən çap 

olunan Elçin İskəndərzadənin "Çempion" kitabı üzərində işini 

hesab etmək olar. Vahid Ərəbov bu kitabın ingilis dilindəki 

mətninin tərcüməçisidir. Hazırda V.Ərəbov Orxan 
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Fikrətoğlunun "Yeni söz karvanı" silsiləsindən çap etdirdiyi 
"Üçüncü günün adamı" kitabından seçmə hekayələrin ingilis 
dilinə tərcüməsi üzərində çalışır. 

ƏSƏDOV ÇİNGİZ DAŞDƏMİR OĞLU 

Çingiz Əsədov 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini əvvəl Şəkidəki 8 No-li 

rus orta məktəbində, sonra Bakı şəhəri 189 

saylı orta məktəbində almışdır. 1971-ci ildə 

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə 
daxil olmuş və 1977-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
Təyi-natla bir il Şəki rayonlararası qanköçürmə stansiyasında 
həkim vəzifəsində çalışmış və 1979-cu ildə ET Hematologiya və 
Qanköçürmə İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil 
olmuşdur. 1984-cü ildə əməkdar elm xadimi prof. 
B.Ə.Eyvazovun və prof. Q.İ.Kozinetsin rəhbərliyi altında 
"Müxtəlif formada betatalassemiyalı xəstələrin periferik qan 
leykositlərinin morfofunksional xüsusiyyətləri" mövzusunda 
Moskva şəhərində Mərkəzi ET Hematologiya və Qanköçürmə 
İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Elmi 
Şuranın iclasında tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 
üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində ilk 
dəfə sübut edilmişdir ki, talassemiyalı xəstələrin müxtəlif 
infeksion xəstəliklərə həssaslığının artmasının əsasında 
hüceyrəvi immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxaran leykositlərin 
funksional fəallığının pozğunluqları durur. 

Ç.Əsədov namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən 
sonra Azərbaycan ET Hematologiya və Qanköçürmə 
İnstitutunda işləmişdir. 

O, hematoloqların ümumittifaq qurultayında, respublika 
transfuzioloqlarının qurultaylarında, Bakı, Kiyev, Daşkənd, 
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Tbilisi, Barnaul, Soçi, Qorki, Ryazan şəhərlərində keçirilən 
konfrans və simpoziumlarda, Beynəlxalq Qanköçürmə 
Cəmiyyətinin konqreslərində (Almaniya, Norveç) və 
talassemiya üzrə beynəlxalq konqresdə (Fransa) iştirak 
etmişdir. 160 elmi əsəri çap olunmuşdur, bunlara 5 metodik 
vəsait, 50 məqalə, 3 müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 patent, 93 
elmi məqalənin tezisi daxildir. Onun tədqiqatları ölkənin ən 
vacib tibbi problemlərindən birinin öyrənilməsinə həsr 
olunmuşdur. Tədqiqatlar nəticəsində talassemiyalı xəstələrin 
immun və ürək-damar sistemlərinin vəziyyəti, onların 
revmatolofi problemləri və dəmir mübadiləsinin xüsusiyyətləri 
və bu xəstəlik zamanı xromosomlarda əmələ gələn dəyişikliklər 
öyrənilmiş, talassemiyaya səbəb olan DNT-mutasiyaları aşkar 
edilmiş, bu xəstəliyin törətdiyi psixososial problemlər 
araşdırılmışdır. Qan xidməti müəssisələrinin fəaliyyətini 
tənzimləyən milli qayda və standartların hazırlanması 
məqsədilə "Planlı iqtisadiyyatdan bazar prinsiplərinin yenidən 
işlənilməsi" mövzusunda onun fəal iştirakı ilə tədqiqat işi 
aparılmış və bu işin nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 
"Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında" 
qanununun, "Qan və onun komponentlərinin donorluğunun 
inkişafı" Dövlət Proqramının layihələri hazırlanmışdır. 

Onun rəhbərliyi ilə 2 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 
Çingiz Əsədov ET Hematologiya və Qanköçürmə 

İnstitutunda böyük elmi işçi, elmi katib, elmi işlər üzrə direktor 
müavini və 1986 - 1993-cü illərdə institutun direktoru 
vəzifəsində işləmişdir. : 

Ç.D.Əsədov respublika hematoloqlar və 
transfuzioloqlarının elmi cəmiyyətinin sədri, Beynəlxalq 
Qanköçürmə Cəmiyyətinin, Beynəlxalq Talassemiya 

Federasiyasının, daxili xəstəliklər üzrə həkimlərə ixtisas verən 

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının üzvü, "Savab dünyası" 

Talassemiya Assosiasiyasının prezidentidir. 
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ƏSGƏROV SALMAN MƏMMƏDƏMİN i 
OĞLU (SALMAN MÜMTAZ) 

Salman Mümtaz 1884-cü ildə anadan $ 
olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan $ 
ədəbiyyatşünası, mətnşünas və şairidir. Ји 4 
Salman Mümtaz Aşqabadda təhsil almış, ərəb 
və fars dillərin öyrənmiş, 1918-ci ilə kimi 
orada yaşamışdır. "Molla Nəsrəddin"də dini fanatizm və 
cəhalət əleyhinə şer və felyetonlar çap etdirmiş, yurnalın Orta 
Asiya və Yaxın Şərqdə yayılmasına yardım göstərmişdir. 

Klassik ədəbi irsin toplanması, nəşri və tədqiqi sahəsində 
fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycanın şair və aşıqlarının bir sıra 
naməlum əlyazma nümunələrini aşkara çıxarmışdır. 
"Kommunist" qəzetində "Unudulmuş yarpaqlar" başlığı altında 
Azərbaycan ədəbiyyatına dair məqalələr çap etdirmişdir. 1925 - 
26-cı illərdə Salman Mümtaz Azərbaycan ədəbiyyatı 
seriyasından 24 şairin (Nəsimi, Qövsi Təbrizi, Ağa Məsih 
Şirvani, Nişat Şirvani, M.P.Vaqif, Q.B.Zakir, M.Ş.Vazeh və b.) 
kitabını buraxdırmışdır. Bunların bir çoxu həmin şairlərin 
əsərlərinin ilk toplu nəşri idi. 

Aşıq poeziyası nümunələrindən ibarət "El aşıqları" 
kitabını (1 və 2-ci hissələr, 1927 - 28, təkrar çapı 1935), Sarı 
Aşığın bayatılarını (1927, 1934) nəşr etdirmişdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin 
hazırlanması üzərində çalışmışdır. Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, 
Həbibi, Füzuli, Vidadi, Vaqif, İ.Qutqaşınlı və digər yaradıcı 
şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıqlarına dair araşdırmaları, 
M.Ə.Sabir və A.Səhhət haqqında xatirələri vardır. 

1941-ci ildə vəfat etmişdir. 
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ƏSGƏROV TAHİR MƏMMƏD OĞLU 

Tahir Əsgərov 1934-cü ildə anadan b: 
olmuşdur. 1952-ci ildə Şəki şəhərində 10 No-li : 
orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə | 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun , 
mexanika fakültəsinə daxil olmuş və 1957-ci 
ildə bu (fakültənin "Maşınqayırma 
texnologiyası" ixtisasını bitir-mişdir. 

1957-ci ildən 1959-cu ilə qədər Bakı şəhərində yerləşən 
"Metallist" zavodunda texniki nəzarət şöbəsinin rəisi 
vəzifəsində çalışmış, 1959-cu ildən 1964-cü ilə qədər 
Ümumittifaq miqyaslı (SKB "Neftximpribor") xüsusi 
konstruktor bürosunda mühəndis-konstruktor işləmişdir. 1964 
- 1970-ci illərdə Ümumittifaq miqyaslı neft maşınqayırma elmi 
tədqiqat institutunda qrup rəhbəri və baş elmi işçi vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1971-ci ildə Novoçerkassk Politexnik İnstitutunda "Neft 
maşınqayırma avadanlıqları" üzrə müvəffəqiyyətlə dissertasiya 
müdafiə etmişdir. 1972-ci ildə SSRİ AAK tərəfindən texnika 
elmlər namizədi, 1974-cü ildə baş elmi işçi və 1978-ci ildə dosent 
diplomları verilmişdir. 

Bu illər ərzində Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda, 
Tusi adına Azərbaycan Pedaqoifi İnstitutunda, Rostov 
Dəmiryol İnstitutunun Bakı filialında və s. ali məktəblərdə 
texniki fənlərdən mühazirələr oxumuş, məşğələ dərsləri 
aparmışdır. 

1975-ci ildə Krasnodar Politexnik İnstitutunun Bakı 
filialında, 1980-ci ildən indiyə kimi Azərbaycan Texniki 
Universitetində dosent kimi fəaliyyət göstərir. Bu müddət 
ərzində 43 elmi-metodiki əsəri çapdan çıxmışdır. Həm də 
onların əksəriyyəti ümumittifaq miqyasında yayılmaqla bir çox 
başqa şəhərlərdə dərc olunmuşdur. Bunlardan 5-i yenilik üzrə 
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müəlliflik şəhadətnaməsidir. 3-ü tədris etdiyi fənlər üzrə dərs 
vəsaiti kimi, 5-i isə metodik göstərişlər kimi çap edilmişdir. 

T.Əsgərov bir çox ümumittifaq və respublika elmi-texniki 
konfranslarında məruzələrlə çıxış etmişdir. Onun təklif etdiyi 
yeniliklərin əsasında bir sıra maşınqayırma detalları və 
avadanlıqları hazırlanıb, istehsalata tətbiq olunmuşdur. 
Hazırda da elmi işlərini davam etdirir. 

ƏSGƏROVA NƏANSGİZ SALEH QIZI 

Nərgiz Əsgərova 1929-cu ildə anadan 
olmuşdur. Atası Əsgərzadə Saleh Əsgər oğlu 
(1898) respublikada ali riyaziyyatın təməlini 
qoyanlardan biridir. Ali təhsilini bitirdikdən 
sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indiki 
Neft Akademiyası) və Azərbaycan Dövlət 
Universitetində (indiki BDU ) ali riyaziyyatdan dərs demişdir. 
Anası Əsgərzadə Həmidə Əli qızı (1906) dövrünün tanınmış 
ziyalı qadınlarından biri olmuş, Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatından orta və ali məktəblərdə dərs demişdir. 

Nərgiz Əsgərova Bakıda 18 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 
1951-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq 
fakültəsində (1951-ci ildən sonra bu fakültə Politexnik 
İnstitutunun olub) oxumuş və qırmızı diplomla Politexnik 
İnstitutu qurtarmışdır. Tələbəlik illərində tələbə elmi 
cəmiyyətinin üzvü olub, institutu qurtardığı ildə Azərbaycan 
EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutuna işə göndərilib. Az 
vaxtdan sonra aspiranturaya məsləhət görülüb. 

1961-ci ildə Azərbaycan EA müxbir üzvü Əbdülvahab 
Rəhim oğlu Salamzadənin rəhbərliyi ilə Gürcüstan Politexnik 
İnstitutunun memarlıq fakültəsinin Elmi Şurasında 
"Azərbaycanın memarlıq ornamentləri" (naxışları) 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
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"Azərbaycanın memarlıq naxışları" adlı monoqrafiyası çap 
olunub. 

Nərgiz Əsgərova uzun müddət Azərbaycan EA 
sistemində işləmişdir. 1971-ci ilə qədər Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunda baş elmi işçi, 1971 - 1990-cı ilin axırlarınadək 
Azərbaycan EA Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi 
Muzeyində direktor müavini, 1990-cı ildən bu günədək 
Azərbaycan EA Şəki Regional Elmi Mərkəzində elmi işlər üzrə 
direktor müavini vəzifəsində çalışır. 

Nərgiz Əsgərova respublikanın əməkdar memarı adına 
layiq görülmüşdür. 

ƏSGƏROVA SAQİBƏT YAQUB QIZI 

Saqibət Əsgərova 1933-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1951-ci ildə Şəki şəhərində 5 saylı 
qızlar məktəbini, 1963-cü ildə isə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsini 
bitirmişdir. 1956-cı ildə Buzovnada 
(Əzizbəyovun evi adlanırdı) korlar 
məktəbində əvvəlcə tərbiyəçi-müəllim, sonra sinif müəllimi və 
riyaziyyat fənni müəllimi işləmişdir. 

İşlədiyi ilk günlərdən şagirdlərin əsl rəğbətini 
qazanmışdır. Hər bir şagirdin qayğısına qalır, onların 
xarakterini dərindən öyrənməyə böyük səy və zəhmət sərf 
edirdi. 

1964-cü ildə 200 Ne-li rus məktəbinin binasında 116 saylı 
fəhlə-gənclər məktəbini açdırmışdı. Gündüz məktəbində oxuya 
bilməyən şagirdlər gecə fəhlə-gənclər məktəbində təhsillərini 
davam etdirirdi. 1965-ci ildə 102 saylı məktəbdən öz xahişi ilə 
azad olunmuşdu. Korlar məktəbində işlədiyi illər ərzində 
həmişə axtarışda olmuş, onların rəngarəng xüsusiyyətlərini 
öyrənmişdi. Brayl əlifbasının yazılış qaydasına aid 1992-ci ildə 
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"İbtidai sinif müəllimləri üçün Brayl sistemi üzrə metodik 

vəsait" kitabını, 1999-cu ildə "Riyaziyyat kataloqu" metodik 

vəsaitini yazıb çap etdirmişdir. Brayl əlifbasında "Ana dili" və 

"Riyaziyyat"a lazım olan bütün şriftlərin yazılmasından istifadə 

etmişdir. 

Saqibət Əsgərova 1956-cı ildən 2001-ci ilədək işlədiyi 45 il 
müddətində aşağıdakı təltiflərə layiq görülmüşdür: 

Nərimanov və Maştağa rayon komitələrinin 

tərifnamələri, Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı, "Qabaqcıl 

Maarif xadimi" döş nişanı, əməkdə fərqləndiyinə görə "Əmək 

veteranı" döş nişanına layiq görülüb. Müxtəlif illərdə 

"Utrennaya zvezda", "Dan ulduzu", "Azərbaycan müəllimi", 

"525-ci qəzet" və digər mətbu orqanlarda Saqibət Yaqub qızı 

haqqında yüksək səviyyəli publisistik oçerk və məqalələr 

yazılmışdır. Azərbaycan Korlar Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. 

Hazırda Korlar internat məktəbinin tarixi ilə bağlı araşdırma 

üzərində işləyir. İbtidai siniflər üzrə dərs hissə müdiridir, 

məktəb fizika-riyaziyyat metodiki birləşməsinin sədridir. Ali 

dərəcəli müəllim kimi öz həmkarları içərisində dərin nüfuz 

sahibidir. Cavan müəllimlərə yaxından məsləhətlər verən, 

onların tədris sahəsindəki nailiyyətlərinə ürəkdən sevinən 

təcrübəli metodistdir. Respublika Kor və Zəifgörən uşaqlar 

üçün internat orta məktəbin kollektivi S.Əsgərovanın yüksək 

peşəkarlığını təqdir edir. 

ƏSGƏRZADƏ SƏADƏT MƏMMƏD ç 
EMİN QIZI Ы. 

Səadət Əsgərzadə 1949-cu ildə anadan . 
olmuşdur. 1966-cı ildə Bakı şəhərindəki 175 |. 

No-li orta məktəbi bitirmişdir. 1966 -1971-ci FA / 

illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft , dax 
və Kimya İnstitutunda təhsil almış, kimya-texnologiya 
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fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla 
Azərbaycan EA Neft və Kimya Prosesləri İnstitutuna işə qəbul 
edilmiş və həmin il aspiranturaya daxil olmuşdur. 1977-ci ildə 
"Katalitik krekinq benzinləri əsasında etilləşmiş yüksək oktanlı 
A1-93 benzinləri alınmasının kompleks sxemlərinin işlənib 
hazırlanması" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək texnika 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Elmi rəhbəri akad. 
A.C.Hüseynova olmuşdur. 

Dissertasiyada katalitik zənginləşmə prosesinin elmi 
əsasları, benzinləri oktan ədədinin yüksəlməsi və kükürdün 
miqdarının azaldılmasının səbəbləri və metodikası 
araşdırılmışdır. Nəticədə isə kükürdlü və kükürdsüz neftlər 
əsasında benzinlərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini 
yüksəldən, etilləşməmiş Aİ-93 markalı benzinlərin alınmasını 
təmin edən kompleks sxemlər işlənib hazırlanmışdır. 

Alınan АТ-93 markalı benzin Dövlət Komissiyası 
tərəfindən sınaqdan keçirilib və ölkənin neftayırma 
müəssisələrində tətbiqinə vəsiqə qazanmışdır. 

Hazırlanmış texnologiyaya əsaslanaraq Azərneftyanacaq 
İB-də 1-B tipli katalitik krekinq (220,0 min (1) qurğusu tikilib 
istismara verilmişdir. 

Müdafiə etdikdən sonra Azərbaycpn EA Neft və Kimya 
Prosesləri İnstitutunda əvvəl kiçik elmi işçi, sonra baş elmi işçi 
və 1993-cü ildən "Neftin kompleks emalı və texniki-iqtisadi 
tədqiqatlar" laboratoriyasının rəhbəridir. 

Moskvada Yaroslavl (1977), Qroznı (1989), Bakı, 
Daşkənd (1988) konfrans, konqress, sessiyalarında iştirak 
etmişdir. 

70-ə qədər məqaləsi vardır. Bir elmlər namizədi 
yetişdirmişdir. 

Azərbaycanın neft emalı komplekslərinin (yanacaq və yağ 
sahələri üzrə) inkişaf konsepsiyasının (2010 ilə qədər) 

149 

M.İ.Rüstəmov və prof. 



hazırlanmasında, neft-kimya sənayesinin inkişaf 
konsepsiyasının yaradılmasında müəlliflərdən biri olmuşdur. 
Həmin kompleks 2010-cu ilə kimi Azərbaycanın bütünlüklə 
yanacaq-energetika kompleksinin, o cümlədən, neft hasilatı və 
energetika sahələrinin struktur dəyişikliklərini əhatə edir. 

Kompleks neft emalı proseslərində yanacaq və yağ profilli 
məhsulların maya dəyərinin hesablanması və uçotunun 
planlaşdırılması məsələləri üzrə tövsiyələr hazırlamış, 
iqtisadiyyat və maliyyə nazirlikləri tərəfindən təsdiqlənmiş və 
istehsal birliklərinə hesabat üçün direktiv sənəd kimi qəbul 
edilmişdir. 

Az. DNQİ-nin prezidenti yanında yaradılmış neft emalı 
üzrə Elmi-Texniki Şuranın elmi katibi olmuşdur. . 

1985-ci ildə Moskvada Xalq Nailiyyətləri sərgisində 
bürünc medal almışdır. 

ƏFƏNDİ CAVAD İLQAR OĞLU 

İlqar Əfəndi 1973-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1990-cı ildə orta məktəbi 

(indiki Sankt-Peterburq Universiteti) В 
psixologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1995-ci ildə qurtarmış, elə 
həmin ildə universitetin aspiranturasına qəbul edilmişdir. 
Universitet tarixində ilk dəfə olaraq təhsilin birinci ilində bütün 
minimum imtahanlarını verib 1996-cı ildə namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. i 

1997 - 1998-ci illərdə Qərb Universitetində psixologiya və 
psixotopologiyadan mühazirələr oxumuşdur. 1997-ci ildən 
Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda elmi işçi 
vəzifəsində işləyir. 1998-ci ildən Azərbaycan Psixoloqlar 
Assosiasiyasının prezidentidir. 

1995-ci ildə Neyro-Linqvistik Proqramlaşdırma üzrə 
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Master-Praktik səviyyəsinin sertifikatını (Moskva 
Psixoterapiya İnstitutu), Ümumdünya Transpersonal 
psixologiya və Holotrop terapiyası Assosiasiyasının 
sertifikatını (Moskva Transpersonal İnstitutu) almışdır. 

1995-ci ildə İngiltərə Transpersonal Psixologiya 
Assosiasiyasının konfransında, 2000-ci ildə Norveç Qadınlar 
Komitəsinin keçirdiyi "Qaçqın və məcburi köçkün uşaqların 
psixo-sosial reabilitasiyası" konfransında, 1994-cü ildə Parisdə 
keçirilmiş 8-ci Ümumdünya Freydist Psixoanalitiklərin 
konqresində, 1998-ci ildə Monte-Karloda YUNESKO-nun 
İNFOetiks 98 Konqresində iştirak etmişdir. 

ƏFƏNDİZADƏ ƏZİZ RƏCƏB OĞLU 

Əziz Əfəndizadə 1924-cü ildə anadan *- Şə 
olmuşdur. 1942-ci ildə Bakı şəhərində 18 Ne-li ”“ 
orta məktəbi bitirmiş, 1943-cü ildə ADU-nun 
filologiya fakültəsinə daxil olub, 1948-ci ildə 
oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtarmış, Elmi 
Şuranın qərarı ilə Azərbaycan dilçiliyi ixtisası 
üzrə aspiranturada saxlanmışdır. 1954-cü ildə i 
akad. M.Şirəliyevin rəhbərliyi ilə "Azərbaycan dilinin 
orfoepiyası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
Namizədlik dissertasiyasında Azərbaycan dilinin düzgün 
orfoqrafiyası (yazısı), düzgün tələffüzü (orfoepiyası) 
qaydalarının elmi əsaslara söykənərək şərhi və izahı nəzəri 
baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

1975-ci ildə "Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası təliminin 
elmi əsasları" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş və pedaqoii elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 

Doktorluq dissertasiyasında Azərbaycan dilinin 

orfoqrafiyasının əski əlifba ilə yazısından başlayaraq kiril 
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əlifbası əsasında yaranmış hazırkı əlifba ilə yazıyaqədərki 
dövrlərdə, yəni 1928 - 30-cu illərdən bu günə qədər olan müddət 
ərzində keçdiyi mərhələlərini, dəyişikliklərini, islahatları, 
təkmilləşmələri yazılı dil nümunələri əsasında araşdırılmış, bir 
növ yazımızın xronoloii aspektdə tarixi tədqiq edilmişdir. 

1951-ci ildə ADU-nun aspiranturasında təhsilini başa 
vurandan sonra Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqofi 
İnstitutda kiçik elmi işçi, 1954-cü ildə baş elmi işçi vəzifəsinə 
seçilib. 1955-ci ildə ADETPİ-də "Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatının metodikası" şöbəsinə müdir seçilib, 1958-ci ildə 
AAK ona ixtisası üzrə baş elmi işçi adını vermişdir. 1975 - 1991- 
ci illərdə "Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi" furnalının 
redaktoru vəzifəsində çalışıb. 

Əziz Əfəndizadə 500-ə qədər elmi, metodiki, publisistik 
məqalə, o cümlədən 50-dən çox monoqrafiya, metodik vəsait, 9 
dərslik yazıb çap etdirmişdir. Onun bir neçə monoqrafiyasını 
qeyd etmək lazımdır: 

V - VIL siniflərdə orfoqrafik səhvlər və bunlara qarşı 
mübarizə yolları. Bakı, 1954, 3 ç.v. 

Qrammatik təhlil haqqında. Bakı, 1958, 3 ç.v. 
Qrammatik çalışmalar və onların aparılması metodikası. 

Bakı, 1964. 
Azərbaycan dilinin tədrisi. 1 hissə. Bakı, 1965, 20 ç.v. 
Azərbaycan dilinin tədrisi. II hissə. Bakı, 1966, 19 ç.v. 
Azərbaycan dili orfoqrafiyası tədrisinin elmi əsasları. 

Bakı, 1968, 12 ç.v. 
Yeni proqram üzrə Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri. 

Bakı, 1972, 8 ç.v. 
Düzgün yazı təliminin elmi əsasları. Bakı, 1975, 11 ç.v. 
Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi. Bakı, 1977, 19 ç.v. 
Əziz Əfəndizadə iki elmlər doktoru, on səkkiz elmlər 

namizədi yetişdirmişdir. 1950-ci ildə ADU-nun qiyabi şöbə üzrə 
filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. Onun 
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fəaliyyəti "Şərəf Nişanı" ordeni və beş medalla 
qiymətləndirilmiş, "Qabaqcıl maarif xadimi", "Respublikanın 
əməkdar müəllimi" fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

1996-cı ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏFƏNDİYEV MƏMMƏD RƏŞİD OĞLU 

Məmməd Əfəndiyev 1887-ci ildə Rəşid 
bəy Əfəndiyevin ailəsində anadan olmuşdur. Ö 
1908-ci ildə Tiflis gimnaziyasını qurtardıqdan İZ 
sonra Peterburq Universitetinin mexanika- Е 
riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
Universiteti bitirdikdən sonra Qori 25 
seminariyasında müəllim işləmişdir. 1915-ci ildən Şəki şəhər 
gimnaziyasında əvvəlcə müəllim, sonra isə müdir işləmişdir. 

1920-ci ildə M.R.Əfəndiyev Bakı şəhərinə 
N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə yaradılmış birillik kurslarda dərs 
demək üçün dəvət olunur. Bu kurslarda orta məktəblər üçün 
müəllimlər hazırlanırdı. ı 

M.R.Əfəndiyev 1921-ci ildə yeni açılmış Pedaqofi 
İnstitutun fizika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı təyin olunur. 
1930 - 1936-cı illərdə pedaqoyi institutun riyaziyyat 
kafedrasının müdiri, 1941-ci ildən isə ADU-nun "Riyazi təhlil" 

kafedrasının müdiri işləmişdir. 1944-cü ildə ADU tərkibində 
Fizika-Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu açılır. İnstitutun 
direktoru əməkdar elm xadimi, prof. M.R.Əfəndiyev təyin 

olunur. Bu müddət ərzində M.R.Əfəndiyev Azərbaycan dilində 
terminologiya tərtib etmiş, Yaxın Şərqdə qəbul edilmiş riyazi 
işarə və formulları latınlaşdırmışdır. Riyazi təhlil haqqında 
mühazirələr, ana dilində "Sadə diferensial tənliklər" dərsliyini 
yazmışdır. Aşağıdakı məqalələri çap olunmuşdur: ки 

"Sovet Azərbaycanında riyaziyyatın və riyaziyyat 
təhsilinin inkişafı" (1953), "Sovet Azərbaycanında alı 
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riyaziyyatın inkişaf tarixi və təhsilin yaranması" (1967, 
M.A Cavadovla birgə). 

1933-cü ildə ona dosent, 1944-cü ildə AAK-ın qərarı ilə 
professor elmi adı, 1943-cü ildə əməkdar elm xadimi fəxri adı 
verilmişdir. 1941 - 1956-cı illərdə Azərbaycan Riyaziyyat 
Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. 

Lenin ordeni, 2 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 2 dəfə 
"Böyük Vətən müharibəsində şanlı əməyi" və "Qafqazın 
müdafrəsi" nişanları ilə təltif edilmişdir. Respublikada onun 
şəxsi əməyi sayəsində görkəmli alimlər yetişmişdir. Bunlardan 
akademiklər Y.Məmmədəliyevi, Z.Xəlilovu, H.Abdullayevi, 
A.Hüseynovu, İ.İbrahimovu, M.Rəsulovu, müxbir üzvlərdən 
M.Cavadovu, K.Əhmədovu və başqalarını göstərmək olar. 

ƏFƏNDİYEV RƏCƏB ƏSƏDULLA OĞLU 

Rəcəb Əfəndiyev 1893-cü ildə anadan 
olmuşdur. İki il mollaxanada, sonra yeni tipli 
şəhər məktəbində oxumuş, Qori Müəllimlər 
Seminariyasına daxil olmuş və 1914-cü ildə oranı 
fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuş və əvvəl Göyçay ibtidai 
məktəbinə, sonra 1922-ci ildə Şəki Pedaqoii Texnikumuna 
müdir təyin olunmuşdur. 

1927 - 1929-cu illərdə Tbilisidəki Azərbaycan Pedaqofi 
Texnikumuna müdir vəzifəsinə göndərilmişdir. 1929 - 1943-cü 
illərdə isə Bakıda Xalq Maarif Komissarlığında kadrlar üzrə 
baş inspektor, 1943-cü ildən ömrünün sonuna qədər 
Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoii İnstitutunun elmi və tədris 
işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1933-cü ildə 
ona dosent elmi adı verilmişdir. Bir sıra elmi, metodiki, 
pedaqoli və bədii əsərlərin müəllifidir. 

Məktəblərdə əmək və politexnik təlim-tərbiyə 
məsələlərinə dair politexnik vərdişlər aşılayan iş otaqlarının 
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təşkili və təchizi, müəllimlərin ixtisasartırma məsələləri üzrə 
metodiki göstərişlər, qiyabi təhsil almağın yolları və üsulları və 
s. təlim, tərbiyə, tədris işləri barədə sanballı əsərlərin müəllifi 
olmuşdur. 

Rəcəb Əfəndinin bədii əsərlərində, o cümlədən "Namus", 
"Haxır çərşənbə", "İntiqam" və s. əsərlərində milli 
ənənələrimizlə bilavasitə bağlı olan bir sıra məsələlər - əliaçıq və 
səxavətli olmaq, böyüklərə hörmət etmək, namus və qeyrəti 
ölümdən üstün tutmaq kimi hisslər aparıcı yer tutduğundan bu 
gün də sevllir.. 

Rəcəb Əfəndi 1956-cı ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏFƏNDİYEV MƏMMƏD SADIX 
MİRZƏ ƏHMƏD OĞLU 

Məmməd Əfəndiyev 1902-ci ildə Pas 

anadan olmuşdur. 1920-ci ildə ğğ 
M.S.Əfəndiyev Sovet hərbi məktəbinin kəti 

birinci buraxılışını bitirmişdir. 1920-ci ildən ҹу? 

1925-ci ilə qədər Ümumittifaq Fövqəladə ЕФИР 
Komitəsinin orqanlarında işləmiş, qızıl silahla 

mükafatlandırılmışdır. 1925-ci ildə Bakı Partiya Komitəsi 
nəzdindəki komissiya onun təqdim etdiyi layihəyə əsasən 

Bakıdakı Satiraqit teatrını Türk Fəhlə-Kəndli Teatrına 

çevirməyi qərara aldı. Beləliklə, M.S.Əfəndiyev Bakıdakı 

Fəhlə-Kəndli Teatrının təşkilatçısı olub, 1929-cu ilə qədər onun 

direktoru vəzifəsində işləmişdir (1927-ci ildən Türk kəndli teatrı 

Türk Fəhlə Teatrı adlanırdı). 

Teatrın ilk addımlarından başlayaraq, M.S.Əfəndiyev 

bədii yaradıcılıq sistemini dəyişmiş və birpərdəli pyeslərdən 

geniş masştablı "tammetrailı" tamaşalara meyl etmişdir. Onun 

"Mikki Kərim" (Molyerin "Xəsis"i üzrə) və Cancur Səməd" 

(Molyerin "Yalançı xəstə" əsəri üzrə) pyesləri böyük şöhrət 
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qazanmışdır. 

Məmməd Əfəndiyev eyni zamanda yurnalist, tənqidçi alim 
kimi də intensiv fəaliyyət göstərirdi. Onun məqalələri "Maarif 
və mədəniyyət", "Literaturnıy Azerbaydian", "Dan 14:21" 
(Tbilisi) yurnallarında, "Yeni yol", "Gənc işçi", "Bakinskiy 
raboçiy", "Kommunist" və s. qəzetlərdə dərc olunmuşdur. Bu 
dövrdə o, "Proletar teatrosu uğrunda" monoqrafiyasını 
yazmışdır. 1931-ci ildə nəşr olunan bu əsər yaranmasının 50 ili 
ərzində Azərbaycan teatrının inkişaf yolunu təhlil edən və 
ümumiləşdirən ilk sanballı monoqrafiya olmuşdur. 

M.S.Əfəndiyevin bu dövrdəki əsərlərindən "Çto dolien 
znatğ bakinskiy raboçiy o svoem törkskom raboçem teatre" (k 
10-letiö TRT), "N.A.Dobrolyubov" (rus və Azərbaycan 
dillərində) kitablarını qeyd etməliyik. 

M.S.Əfəndiyev 1931-ci ildə Moskvaya, Qırmızı 
Professura İnstitutuna göndərilir. Burada o, "Azərbaycan 
dramaturgiyasının problemləri və inkişaf perspektivləri" adlı 
dissertasiyasını yazır. M.S.Əfəndiyevin yaratdığı Bakı Türk 
Fəhlə Teatrının yaradıcı kollektivi isə Gəncə şəhərinə köçürülür 
və burada C.Cabbarlı adına teatrın əsasını təşkil edir. 
Moskvada isə M.S.Əfəndiyev Dövlət Kinematoqrafiya 
İnstitutunda, P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət 
Konservatoriyasında və Pokrovski adına Kommunist 
Universitetində işləyir. 

Bakıya qayıtdıqdan sonra M.S.Əfəndiyev aktiv pedaqofi 
və yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir: 1936-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında "Sosial-ekonomik 
elmlər" kafedrasının müdiri, 1937-ci ildə isə V.İ.Lenin adına 
APİ-nin "Azərbaycan ədəbiyyatı" kafedrasının müdiri 
vəzifələrində işləyir, həmçinin 1937-ci ildə "Literaturnıy 
Azerbaydian" və "Allahsız" iurnallarının redaktoru olur. 30-cu 
illərin ortalarında C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr 
Muzeyinin tapşırığı ilə M.S.Əfəndiyev "Kirovabad Azərbaycan 
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Teatrının iyirmi ili" adlı yeni monumental əsərini yazır. 
M.S.Əfəndiyev 1935-1942-ci illərdə Azərbaycan SSR Baş 

Siyasi idarənin rəisi, Azərbaycan KP MK-nın təbliğat və 
təşviqat, mətbuat və nəşriyyat şöbələrinin müdiri, Xalq Maarif 
komissarı, Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar Sovetinin sosial- 

mədəni qrupunun rəhbəri, K.Marks adına Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunun direktoru və nəhayət, M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru 
vəzifələrində işləmişdir. 

1942-ci ildə Azərbaycan KP MK tərəfindən 

M.S.Əfəndiyev siyasi rəhbər kimi Kerç cəbhəsinə göndərilmiş 
və həmin il qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. 

ƏFƏNDİYEV MƏMMƏD MƏMMƏD 
OĞLU 

Məmməd Əfəndiyev 1907-ci ildə Bik 6 
anadan olmuşdur. 1923 - 1926-cı illərdə .. “. 

Bakıda Azərbaycan SSR Həmkarlar . ҹ 

Şurasının fəhlə fakültəsində oxumuş və oranı yə 
bitirdikdən sonra 1928-ci ilə qədər Şəki ğa 13: 
şəhərində komsomol işində çalışmışdır. 1932-ci ildə Tiflisdə 

Zaqafqaziya Kommunist Universitetini bitirərək Lənkəranda 

partiya işinə göndərilmişdir. 1933 - 1937-ci illərdə 

K.A.Timiryazev adına Moskva Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyasında aspiranturada oxumuş, dissertasiya müdafiə 

edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsini 
almışdır. 

1937 - 76-cı illər ərzində Gəncədə Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunda (AKTİ) "Kənd təsərrüfatı istehsalının 

təşkili" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1959-cu ildə M.M.Əfəndiyev AKTİ-nin "Kənd təsərrüfatı 

iqtisadiyyatı" fakültəsini yaratmış və 1959 - 1966-cı illərdə 
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həmin fakültənin dekanı olmuşdur. İşlədiyi müddət ərzində kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, təşkili və planlaşdırması üzrə 17 elmlər namizədi hazırlamışdır. 
Dəfələrlə Orta Asiya respublikaları kənd təsərrüfatı 

institutlarına dövlət imtahan komissiyasının sədri kimi dəvət 
edilmişdir. 

1980-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar iqtisadçısı fəxri adına layiq görülmüşdür. 
50-dən artıq elmi məqalənin, "Azərbaycan Respublikasının qərb zonası kolxozlarında kənd təsərrüfatı 

sahələrinin yerləşdirilməsi və xüsusiyyətləndirilməsi", 
"Azərbaycan Respublikasının qərb zonası üzümçülük 
təsərrüfatlarında əməyin təşkili", "Vertikal zonalar üzrə kənd 
təsərrüfatı sahələrinin intensivləşdirilməsinin iqtisadi 
effektivliyi" elmi-praktik mövzuların və "Kolxoz və 
sovxozlarda heyvandarlığın təşkilinin bəzi məsələləri" dərs 
vəsaitinin müəllifi olmuşdur. 

"Qafqazın müdafiəsinə görə", "Fədakar əməyə görə", 
"Əmək fədakarlığına görə", "V.İ.Leninin anadan olmasının 100 
illiyi münasibətilə fədakar əməyə görə", "Böyük Vətən 
müharibəsində qələbənin 30 illiyinə görə" medalları ilə təltif 
olunmuşdur. 

M.M.Əfəndiyev 1987-ci ildə vəfat etmişdir. 

ƏFƏNDİYEV HEYDƏR XƏLİL OĞLU 

Heydər Əfəndiyev 1907-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1920-ci ildə natamam orta məktəbi 
bitirmiş, 1925-ci ildə isə Şəki Pedaqofi 
Texnikumunu qurtardıqdan sonra ibtidai və 
orta məktəblərdə müəllimlik etmişdir. Sonra 
редадојг texnikum nəzdində nümunə 
məktəbinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
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1927 - 1931-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin təbiət- 
riyaziyyat fakültəsində oxumuşdur. 

H.X.Əfəndiyev ali təhsilini başa vurduqdan sonra Şəki 
Tibb Texnikumunun fəhlə fakültəsinə tədris hissə müdiri təyin 
edilmişdir. 1933-cü ildə SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan 
filialının biologiya sektorundakı geokimya laboratoriyasında 
işə daxil olmuş və 8 il müddətində laborantlıqdan böyük elmi 
işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 1941-ci ildə H.X.Əfəndiyev 
"Azərbaycanın ultraəsaslı süxurlarından nikel axınması" 
mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək geologiya- 
mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 
Həmin ildə Azərbaycan EA Kimya İnstitutunun "Qeyri-üzvi 
kimya" laboratoriyasının müdiri təyin edilmişdir. İkinci Dünya 
müharibəsi illərində H.X.Əfəndiyevin rəhbərlik etdiyi 
laboratoriyada saf kobalt oksid hazırlanmışdır. 1949-cu ildə 
onu Azərbaycan EA Kimya İnstitutuna direktor təyin etmişlər. 
Bu vəzifədə ömrünün axırına qədər işləmişdir. H.X.Əfəndiyev 
1958-ci ildə geologiya-mineralogiya elmləri doktoru elmi adını 
almaq üçün "Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin hidrotermal 
filiz kompleksi" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. O, 
1959-cu ildə professor adına layiq görülmüşdür. 1962-ci ildə 
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

Professor H.X.Əfəndiyev respublikamızda geokimya 
elminin yaradıcılarından biridir. Onun rəhbərliyi ilə bir neçə 
istiqamətlərdə elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. Onlardan 
birinin istiqaməti mineral suların radioaktivliyinin tədqiqi, 
radioaktiv bulaqların əmələ gəlməsi fiziki-kimyəvi şəraitinin 
öyrənilməsi, radioaktiv elementlərin neft-çökmə, süxur-lay 
suları sistemində paylanması məsələlərinin işıqlandırılması, 
bəzi radioaktiv elementlərin toplanmasında neft üzvi 
maddələrin rolunun aydınlaşdırılması və s. olmuşdur. Onun 
rəhbərliyi ilə əməkdaşlarının tədqiq etdiyi elmi işlərinin ikinci 
istiqaməti isə filiz yataqlarında, minerallarda, neftdə, lay 
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sularında və həmçinin müxtəlif süxurlarda selen, tellur, renium, 
indium, tallium, kadmium və həmçinin rubidium və seziumun 
və başqa elementlərin yayılmasının və onların birləşmə 
formalarının öyrənilməsin olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 
həmçinin mineral xammalın (serpentinidlərin, alunitlərin, neft 
sularının, filiz şlamlarının və s.) kompleks emalında, bir sıra 
nadir elementlərin alınması işinin öyrənilməsində, bəzi 
elementlərin (vanadium, selen, tellur) təyini üsulunun və 
istehsalının texnolofi sistemlərinin müəyyən edilməsində, nadir 
və nadir-torpaq elementlərin birləşmələrinin sintezi və fiziki- 
kimyəvi xassələrinin tətbiqində geniş işlər aparılmışdır. 

Professor H.X.Əfəndiyevin çoxcəhətli elmi tədqiqat işləri 
$ monoqrafiyada və kitabda, 216-ya qədər elmi əsərdə öz əksini 
tapmışdır. Onun redaktorluğu ilə 22 monoqrafiya və məqalə 
toplusu çapdan çıxmışdır. 

O, elmi kadrların yetişməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. 
Bilavasitə onun rəhbərliyi ilə 10 kimya elmləri namizədi və 
geologiya-mineralogiya elmləri namizədi hazırlanaraq həyata 
vəsiqə almışdır. 

Professor H.X.Əfəndiyevin Azərbaycan dilində kimya və 
geologiya terminlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsində 
xidmətləri əvəzsizdir. Onun pedaqoii fəaliyyəti öz səviyyəsi 
etibarilə heç də elmi-tədqiqat və təşkilatçılığından geridə 
qalmır. O, 1938 - 1945-ci illərdə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunda assistent və dosent, 1945 - 1958-ci illər isə BDU- 
nun professoru olaraq tələbələrə geokimyadan, 
mineralogiyadan və filiz yataqlarından mühazirələr 
oxumuşdur. Onun əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, iki dəfə 
"Şərəf Nişanı" ordeni və digər medallarla, Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 

H.X.Əfəndiyev 1967-ci ildə vəfat etmişdir. 
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ƏFƏNDİYEV HÜSEYN ƏHMƏD OĞLU 

Hüseyn Əfəndiyev 1911-ci ildə anadan 
olmuşdur. Şəki müəllimlər seminariyasını 
bitirdikdən sonra təcrübə-nümunəvi с̧ә 
məktəbində müəllimlik etmişdir. 1932-ci ildə 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuş 
və 1937-ci ildə oranı qurtarmışdır. 1942-ci ildə 
həmin universitetdə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
1942 - 1946-cı illərdə H.Zərdabi adına Pedaqofi İnstitutda 
müəllimlik etmiş və bir müddət institutun prorektoru 
vəzifəsində işləmişdir. 1946 - 1958-ci illərdə Hüseny müəllim 

Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində müəllimlik 
etmişdir. O, 1958-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Fizika İnstitutuna işləməyə keçir və orada elektronoqrafiya 
laboratoriyasına rəhbərlik edir. Bu laboratoriyanın təşkilində 
H.Ə.Əfəndiyev böyük zəhmət və biliyini sərf etmiş və ömrünün 

son günlərinə kimi onun müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
Hüseyn müəllimin elmi fəaliyyətinin əsas istiqaməti 

elektron cihazlarında nazik kristal təbəqələrin istifadəsi 

məqsədilə nazik təbəqələrin hərtərəfli fiziki-kimyəvi xassəsinin 

öyrənilməsi olmuşdur. Nazik təbəqələrdə faza çevrilmələri və 

qarşılıqlı təsirin elektronların difraksiyası ilə tədqiqi 

Azərbaycanda ilk dəfə onun tərəfindən həyata keçirilmişdir. O, 

keçmiş Sovet İttifaqında ilk dəfə olaraq kinematik 

elektronoqrafiya üsulunu işləmiş və tətbiq etmişdir. Bu üsuldan 

istifadə edərək nazik təbəqələr arasında gedən reaksiya və 

çevrilmələrin idarə olunması qanuniyyəti aydınlaşdırılmışdır. 

Üsulun imkanları Bi-Se, Ni-Se, Cu-Se, Јп-9Ы və s. 
sistemlərin nazik təbəqələrinin tədqiqində nümayiş 

etdirilmişdir. Onun yüksək həssaslığı nazik təbəqələrdə gedən 

reaksiyaların fasiləsiz birbaşa qeydi, yüksək olmayan 
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temperatur sahəsini əhatə etməsi üstün cəhətlərindəndir. 
H.Əfəndiyevin apardığı tədqiqatlar Azərbaycanda 

mikroelektronikanın inkişafı üçün baza yaratmış, nəticələri 50- 

dən çox elmi əsərdə və bir monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. 
H.Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə 7 elmlər namizədi 

hazırlanmışdır. 1967-ci ildə "Nazik təbəqələrdə faza 
çevrilmələri və qarşılıqlı təsirin elektronoqrafik təyini" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Çox 
geniş maraq dairəsinə malik olan prinsipial alim gənc fiziklər 

üçün örnək olmuşdur. Alimin əmək fəaliyyəti dövlət 
mükafatları ilə qiymətləndirilmişdir. Hüseyn müəllim 1968-ci 

ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

| 
ƏFƏNDİYEV RAMİZ MƏCİD OĞLU 

Ramiz Əfəndiyev 1918-ci ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini məktəbdə və sonra 

pedaqofi texnikumda almışdır. 1934-cü ildə 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 

İnstitutuna daxil olmuş və 1939-cu ildə orada 

"Neftin işlənməsi" ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir. 

Təyinatla Yaroslavl şəhərinə kimya kombinatına işləməyə 

göndərilmişdir. 1941-ci ildə Sovet ordusuna çağırılmış, 1944-cü 

ilə kimi Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 1944-cü 

ildə döyüşdə ağır yaralanmış və uzun müalicədən sonra Bakıya 

qayıtmışdır. 1945-ci ildə Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi Kimya 

İnstitutuna işə qəbul olunmuşdur. 

1949-cu ildə Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda 

işləməyə başlamış və 1951-ci ildə həmin institutda 

aspiranturaya qəbul olunmuşdur. Azərbaycan EA müxbir üzvü, 

professor Zülfüqar Zülfüqarovun rəhbərliyi altında 1955-ci ildə 

"Bi-P-Mo katalizatorların üzərində propilenin oksidləşdirmə 

ilə аКгојејлә çevrilməsi" mövzusunda namizədlik 
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dissertasiyasını müdafiə etmiş, elmi fəaliyyətini Neft və Kimya 
Prosesləri İnstitutunda davam etdirmişdir. 

1959-cu ildə baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. Dəfələrlə 
respublika və ittifaq miqyaslı konfranslarda iştirak etmişdir. 
Elmi fəaliyyətini əks etdirən 24 məqaləsi müxtəlif yurnallarda 
çap olunmuşdur. İki nəfər elmlər namizədi hazırlamışdır. 

R.M.Əfəndiyev Azərbaycanda oksidləşdirici heterogen 
kataliz ilə məşğul olan alimlərin sırasında olub və onun 
tədqiqatları Azərbaycanda kimyanın kataliz sahəsinin 
inkişafında böyük rol oynamışdır. 

Ramiz Əfəndiyev 1973-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ил vi mem “ дими m. ” . : 

Ы ҹы 
: “ 

Е 

Hikmət Ziya 1929-cu ildə anadan |. 
olmuşdur. Babası Şəkidə və Azərbaycanda . 
məşhur olan Abdulla bəy Əfəndiyev Rəşid 

bəy Əfəndiyevin qardaşı idi. Atası Ziya 

Əfəndiyevin pedaqofi fəaliyyəti tez-tez 

dəyişdiyindən Hikmət Ziya orta təhsilini Şəki, 
Ağdam və Zaqatala məktəblərində davam etdirmişdir. Atasının 
növbəti iş yeri ikiillik Ağdam Pedaqofi İnstitutu olduğundan o, 
8 - 10-cu sinifləri orada oxumuşdur. 

1947-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin filologiya fakültəsinin Purnalistika şöbəsinə 

daxil olmuş, 1952-ci ildə bu fakültəni bitirmişdir. Universiteti 

qurtardıqdan sonra yurnalistlik fəaliyyəti ilə yanaşı, ədəbi 

fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 1952-ci ildə Yazıçılar 

İttifaqının "Gənclər günü"ndə oxuduğu "Qoqola" adlı ilk şeri 
"Azərbaycan pioneri" qəzetində dərc olunmuşdu. İslam 

Səfərlinin "Təmsillərin xoşuma gəlir, bu sahədə üzəngi parlada 

bilərsən" sözləri gənc şairi ruhlandırmış və o, təmsil 
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ƏFƏNDİYEV HİKMƏT ZİYA OĞLU 
(HİKMƏT ZİYA) 



yaradıcılığına üstünlük vermişdir. Xalq yazıçısı Mirzə 

İbrahimov təmsil yazmağa onu xüsusilə həvəsləndirmişdir. 

Yazıçılar İttifaqının dördüncü qurultayında "İndi bizdə sovet 

təmsili yaranmışdır" sözləri onu daha da ruhlandırır. O, 

H.Ziyanın poeziyasını həyatı işıqlandıran poeziya adlandıraraq 

onun haqqında demişdir: "Hikmət Ziya Azərbaycan yazılı 

ədəbiyyatı tarixində istedadını illər uzunu müntəzəm surətdə 

təmsil yazmağa həsr etmiş və bir јапг olaraq təmsili 

ədəbiyyatımızda kamil dərəcəyə çatdırmış ilk sənətkardır. 

Onun təmsillərində oxucu klassik təmsilçilərin işlətdiyi bədii 

təsvir vasitələrinə və Belinskinin dediyi xüsusiyyətlərə rast gəlir. 

Lakin H.Ziyanın ustalığı, bədi fikrinin yeniliyi və kamilliyi 

ondadır ki, heç kəsi təkrar etmir, həyatdan aldığı mövzuları 

özünəməxsus üsullarla və obrazlı ifadələrlə canlandırır, 

çıxardığı əxlaqi nəticə də yeni olur". 
O, öz yaradıcılığında uşaqlar üçün yazıb-yaratmağa 

üstünlük vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, o, uzun illər uşaqlar 

üçün nəşr olunan "Göyərçin" yurnalının baş redaktoru 

olmuşdur. 

Bu illər ərzində onun 20 kitabı uşaq oxucularının 

ixtiyarına verilmişdir ki, bunlardan da "Qərib cinlər diyarında" 

nağıl-povest və hekayələr kitabından başqa qalanları şer 

kitablarıdır. 
1975-ci ildə Moskvada "Detskaya literatura" nəşriyyatı 

tərəfindən "Bulud" adlı şer kitabı nəşr edilmişdir. "Sınaq" və 

"Əkiz qardaşlar" adlı pyesləri isə tamaşaya qoyulmuşdur. 

Hikmət Ziya uşaq mahnılarının mətni üzərində də 

bəstəkarlarla birgə uzun illər çalışmışdır. Bəstəkar Musa 

Mirzəyevlə birgə yazdıqları 15-ə qədər uşaq mahnısı 1985-ci 

ildə Moskvada "Sovetski kompozitor" nəşriyyatı tərəfindən 

ayrıca kitabça kimi buraxılmışdır. Onun librettosu əsasında 

bəstəkar S.İbrahimovanın yazdığı "Nənəmin nağılı" uşaq 

operası Səmərqənd Dövlət Opera Teatrında tamaşaya 
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qoyulmuşdur. 
Hikmət Ziya tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşdur. Böyük rus təmsilçisi İ.A.Krılovdan etdiyi кк uşaqların sevdiyi nümunələrdəndir. Bu tərcümələri (100-ə qədər təmsil) 1982-ci ildə "Gənclik" nəşriyyatında çap etdirmişdir Onun 1986-cı ildə "Yazıçı" nəşriyyatında çap edilən "Ömrümün payı" adlandırdığı şerlər kitabı şairdən bizə qalan yadigardır | Uzun illər uşaq-gənclər mətbuatında çalışıb. Ədib və mühərrir kimi qələmini demək olar bütün yanrlarda sınayıb Onun kitablarında qəzet-iurnal səhifələrində toplanmış xəfif sevgi, Vətən lirikası ilə yoğrulmuş təpərli, səfərbəredici şerlər 

folklor nümunələri, qəzetlər, kino-ssenarilər, pyeslər alışı mətnləri, uşaq şerləri, məqalələri, resenziyalar, felyetonlar Və s 
maraq və yaradıcılıq dairəsinin geniş diapozrnundan xəbər 
verir. 

H. Ziya satirasının nüvəsində duran təkcə ayrı-ayrı 
hadisələrə, situasiyalara, onlara опјпај münasibət göstərmək 
manerası durmur. O bu hadisələrin baş verməsinə münbit şərait 
7: səbəbə, onun ən dərin yerdən belə çıxarılmasına tor 
atır: 

Şlyapa dedi, baxma həsirəm, 
Dünya mənimdi, başda gəzirəml 
İlk baxışdan qəribə, əslində isə sənətkar karyerası üçün bir 

maraqlı məsələ də oxucunu düşündürməyə bilməz. Azərbaycan 
90-cı illərin əvvəllərində ikinci dəfə müstəqil olandan sonra, 
ömrünün son aylarına kimi yaradıcılıqla məşğul olan H.Ziya 
təmsil yazmayıb, yaxud daha yaza bilməyib. Bir də ki indi onun 
hədəfi, atəş obyekti dəyişmişdi. Doğma torpağına göz tikən, 
nankor, namərd qonşunun şair köksünə tuşladığı qəm, kin yükü 
yumora, eyhama, acı gülüşə yer qoymamışdı. 

Çox güman ki, öz bənzərsiz dəst-xətti ilə Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində nadir izlərdən birini qoymuş, bu tarixdə 
yaşamaq hüququ qazanmış böyük təmsilçinin 1995-ci ildə 
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həyatdan getməsinin əsas səbəbi də elə bu bəşəri təbəssümə son 
qoymaq məqamı idi. O illərin köksündən ağır daş asıb apardığı 
ziyalılarımızdan biri də Hikmət Ziya oldu. 

Onu öz vəsiyyətinə görə Bakıda, anasının yanında dəfn 
edilmişdir. Orta məktəbdə bir yerdə oxuduqları sədaqətli 
dostlarından və yüzminlərlə pərəstişkarlarından biri təmsilçinin 
məzarı üzərindəki vida sözlərini belə ifadə etdi: 

Açın, vərəqləyin kitabları, 

Hər sözdə bir yeni dünya görərsiz. 

Çör-çöpdən, çamırdan, lillikdən uzaq, 

Bir ümman gbrərsiz, dərya görərsiz. 

Bunları deməklə, açıb-tökməklə, 

Vətəndaş borcunu verdi o şair. 

Söz, sənət sərrafı hər oxucunun 

Birbaşa ürəyinə girdi o şairl 

ƏFƏNDİYEV ELDAR HÜSEYN OĞLU 

Eldar Əfəndiyev 1947-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1965-ci ildə orta məktəbi qurtarıb 
Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə 
qəbul olunmuşdur. 1970-ci ildə universiteti 

"Yarımkeçirici və dielektrik fizi-kası" ixtisası 

üzrə bitirmişdir. 1970 - 1973-cü illərdə Azərbaycan EA Fizika 

İnstitutunda və SSRİ EA-nın Kristalloqrafiya İnstitutunun 
aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir. 

1976-cı ildə "Ја. S sistemi birləşmələrinin amorf 

təbəqələrində faza əmələgəlmə yaxın nizam və kristallaşma 

kinetikasının elektronoqrafik tədqiqi" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1998-ci ildə "Yb-As-S (Se, Fe) 

sistemlərinin nazik amorf təbəqələrinin qarşılıqlı təsiri, faza 

əmələ gəlməsi və quruluşu" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası müdafiə edib, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
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alimlik dərəcəsi almışdır. İlk dəfə onun tərəfindən tərkibində 
nadir torpaq elementləri olan Yb-As-S (Se, Fe) sistemlərinin 
birləşmələrinin yeni sinif amorf materialları nazik təbəqələrində 
alınmışdır. 

E.H.Əfəndiyev tərəfindən nazik təbəqə səviyyəsində 
alınan maddələrin informasiyaların optik işlənmə sistemlərində 
istifadəsi tövsiyə edilmişdir. Bu maddələrin yük akustooptik 
əmsalının olması və həmçinin ( £ 0,6 - 1,2) MKM-də İQ 
spektrin şəffaflığı göstərilmişdir. Tərkibində itterbiy olan AS2 
S3 şüşənin tədqiqi onu sülb elektrolit kimi bateriyalarında 
istifadə oluna bilməsi müəyyən edilmişdir. Elektrolitdə itterbiy 
ionlarındaYb--2 yüksək mütəhərrikliyi ilə kimyəvi reaksiyanın 
getməsi nəticəsində cərəyan alınması baş verir. 

E.H.Əfəndiyevin apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələri 
44 elmi əsərdə və 2 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini 
tapmışdır. 

Eldar müəllim 1992-ci ildən hazırkı dövrə qədər Fizika 
İnstitutunun elektronoqrafiya laboratoriyasında aparıcı elmi 
işçi vəzifəsində çalışır. O, 1997-ci ildə dördqatlı və 
çoxkomponentli birləşmələrə aid XI Beynəlxalq konfransda 
iştirak etmişdir. 

ƏFƏNDİYEV MƏCİD RAMİZ OĞLU 

Məcid Əfəndiyev 1949-cu ildə anadan 
olmuşdur. Orta təhsilini Bakı şəhərində 27 Ne- 
li məktəbdə almışdır. 1966-cı ildə orta 
məktəbi bitirdikdən sonra M.Əzizbəyov 
adına Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş, 
1971-ci ildə təyinatla Sumqayıt şəhərinin 
kimya kombinatına işə göndərilmiş, 1973-cü ildə isə 
Azərbaycan EA Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda elmi 
fəaliyyətə başlamışdır. 
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1975-ci ildə Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuş, 1979-cu ildə Azərbaycan EA 

müxbir üzvü, professor Ramiz Rizayevin və professor Litvişkov 

Yuri Nikolayeviçin rəhbərlikləri altında "O toluidinin buxar 

bazasında heterogen oksidləşdirici ammonoliz reaksiyasında o- 

aminobenzonitrilə çevrilməsinin tədqiqatı" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1982-ci ildən baş 

elmi işçi vəzifəsində işləyir. 

M.Əfəndiyev 1977, 1979, 1982, 1984, 1987, 1992, 1999-cu 
illərdə Azərbaycanda keçirilmiş elmi konfranslarda, 1982, 

1987-ci illərdə ümumittifaq konfranslarında, 1994, 1997-ci 

illərdə Bakıda keçirilən I və II beynəlxalq konfranslarda iştirak 
etmişdir. 

Onun 37 elmi əsəri vardır. Onlar "Азербаиджанскии 
химиҹескиИ журнал", "Кинетика и катализ", "Доклады AH 

Азербаиджана" ҹә s. yurnallarda çap olunmuşdur. 

M.R.Əfəndiyev 7 ixtiranın müəllifidir. 1986-cı ildə 

"Korroziyaya qarşı yeni inhibitorların işlənməsi" işinə görə 

D.Mendeleyev adına SSRİ Kimya Cəmiyyətinin fəxri diplomu 

ilə təltif edilmişdir. 

Onun bir sıra aromatik nitritlər, aminlər və amidlərin 

alınma üsullarının işlənməsi ilə bağlı apardığı tədqiqatlar böyük 

elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Azərbaycan EA 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda baş elmi işçi 

vəzifəsində işləyir. 

ƏF ƏNDİYEV RÜSTƏM İBRAHİMHAQQI Şi ал. 
OGLU г “ə 

Rüstəm Əfəndiyev 1941-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1959-cu ildə Şəki Kənd Təsərrüfatı 

Texnikumunu bitirmişdir. 1962-ci ildə 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 
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"Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi" fakültəsinə daxil 
olmuş və 1967-ci ildə qurtarmışdır. Ali məktəbi bitirdikdən 
sonra keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təyinatı ilə 
həmin institutda assistent vəzifəsinə təyin olunmuş və 1985-ci 
ildə qiyabi aspiranturaya daxil olmuşdur. "Sağımdan qabaq 
inəyin yelinini hazırlayan sağım aparatının konstruktiv və 
texnoloği əsaslandırılması" mövzusu üzrə prof. Belyannikov 
Nikolay Nikolayeviçin rəhbərliyi altında 1991-ci ildə 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında dissertasiya işi müdafiə 

etmişdir. Bu işlərin nəticəsi olan sağım aparatı hazırlanıb 

istehsalata tətbiq olunmuşdur. Dissertasiyanı müdafiə etdikdən 

sonra həmin akademiyada baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. 
1999-cu ildən isə dosent vəzifəsində işləyir. 

R.Əfəndiyev 1972 və 1973-cü illərdə Moskva və Kiyev 

şəhərlərində elmi konfranslarda iştirak etmişdir. 1987-ci ildə 
"Azərbaycan" nəşriyyatı tərəfindən "Heyvandarlıqda 
təhlükəsizlik texnikası" adlı 3 çap vərəqi həcmində dərs vəsaiti 

nəşr olunmuşdur. Bundan başqa Moskva, Bakı və Gəncə 
şəhərdərində 48 elmi və metodik işləri çap edilmiş, o cümlədən 

bir müəlliflik şəhadətnaməsi almış, 3 səmərələşdirici təklif 

vermişdir. 

Onun tədqiqatları əsasında sağım aparatının 

konstruksiyasında dəyişiklik edilərək masafyedici qurğusu olan 

yeni sağım aparatı hazırlanmış və sağmal inəklərdə tətbiqi 

zamanı tam sağım nəticəsində süd istehsalının artımı əldə 

edilmişdir. 
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ƏFƏNDİYEVA ŞƏFİQƏ MƏCİD QIZI 

Şəfiqə Əfəndiyeva 1916-cı ildə anadan | 4 
olmuşdur. 1924-cü ildə məktəbə daxil olmuş 
və 1932-ci ildə orta təhsilini pedaqofi 
texnikumda almışdır. 1932 - 1934-cü illərdə 
Şəki rayonunun Zəyzid və Oxud kəndlərində ј 
və 1934 - 1935-ci illərdə Bakı şəhər 19 saylı ŞS "dağıdı 
orta məktəbdə müəllim vəzifəsində ə al 
çalışmışdır. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət "III ir 
Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1940-cı ildə 
isə bitirmişdir. 1942-ci ilə qədər universitetin botanika 
kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1942 - 1951- 
ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Kabineti yanında Qoruqlar 
İdarəsində elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1952-ci ildə 
universitetin "Ali bitkilərin morfologiyası və sistematikası" 
kafedrasına işə qəbul olunmuş, 1956-cı ildə isə prof. 
L.İ.Prilipkonun rəhbərliyi altında "Göygöl qoruğunun bitki 
örtüyü" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Həmin ildə kafedraya assistent vəzifəsinə qəbul 
olunmuşdur. 1959-cu ildə dosent vəzifəsinə seçilmiş və 1987-ci 
ilə qədər bu vəzifədə işləmişdir. 

Şəfiqə xanım dəfələrlə respublikamızda və keçmiş SSRİ- 
də keçirilən konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir. Elmi 
və pedaqoyi fəaliyyəti dövründə 50 elmi əsərin müəllifi 
olmuşdur. O, "Bitki coğrafiyası (botanika əsasları ilə)" adı 
altında 11 çap vərəqi həcmində tədris vəsaitinin müəlliflərindən 
biridir ("Maarif" nəşriyyatı, 1984). 

Ş.Əfəndiyeva Abşeron və Qobustanın iqlim şəraitində 
efemer və eferemoid bitkilərinin bioekoloği xüsusiyyətlərini 
öyrənmişdir. 31 il ərzində "Ali bitkilərin sistematikası" ümumi 
fənnini, bitki coğrafiyası, bitki ekologiyası ixtisas kurslarını 
tədris etmişdir. O, böyük ixtisas təcrübəsini çox ustalıqla uzun 
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illər tədris etmişdir. 1970-ci ildə əməyinə görə "Za doblestnıy 
trud trud v oznamenovanie 100-letiə so dnə гојдепгә Vladimira 
İlğiça Lenina" medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Şəfiqə Əfəndiyeva 1998-ci ildə vəfat etmişdir. 

ƏFƏNDİYEVA (MUSTAFAZADƏ) 
PƏRVİN ABDULLA QIZI 

Pərvin Əfəndiyeva 1937-ci ildə anadan 
olmuşdur. Bakı şəhəri 132 No-li orta məktəbi 
bitirmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət si 
Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika 
fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1960-cı ildə oranı bitirərək 1961 
- 1965-ci illərdə Bakı dəmiryol xəstəxanasında mama-ginekoloq 
vəzifəsində işləmiş, 1965 - 1968-ci illərdə Ə.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda 
aspiranturada oxumuş, 1971-ci ildə "Bəzi pestisidlərin 
orqanizmin dəri örtüyündən keçib törətdiyi təsirin toksikolofi 
xassəsi" adlı dissertasiyasını prof. Rasim Əmirovun rəhbərliyi 
altında müdafiə etmiş, tibb elmləri namizədi adını almışdır. 

1974-cü ildən M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı 

İnstitutunda müəllim, baş müəllim, indi isə dosent vəzifəsində 

çalışır. 

ƏFƏNDİYEVA FƏRİDƏ MƏMMƏD r” ız, 

QIZI 
: 

Fəridə Əfəndiyeva 1922-ci ildə ападап да 

olmuşdur. 1948-ci ildə Bakı şəhərində 1 saylı Bu 

Azərbaycan orta məktəbini bitirmiş, 1949-cu 4 ( 

ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 4 VE: İ" 
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olmuş : T.. 

və 1954-cü ildə oranı bitirmişdir. 
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Ali məktəbi qurtardıqdan sonra Səhiyyə Nazirliyinin 

qərarı ilə Azərbaycan ET Kurortologiya və Fizioterapiya 
İnstitutuna kliniki ordinator vəzifəsinə göndərilmişdir. 1956-cı 

ildə professor A.Z.Feyzullayevin rəhbərliyi altında "Baş 

beyində qan dövranının pozulmasında Bakı şəhərinin Lenin 
rayonundakı mineral yod-bromlu suyun müalicəvi təsiri" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İşin 

əhəmiyyəti ateroskleroz və insult keçirmiş xəstələrdə yod- 

bromlu mineral suyunun müalicəsi vasitəsilə xəstəliyin qabağını 

almaq idi. 

F.M.Əfəndiyeva namizədlik dissertasiyasını müdafiə 

etdikdən sonra Azərbaycan ET Kurortologiya və Fiziki 

Üsullarla Müalicə İnstitutunda əvvəl kiçik, sonra baş elmi işçi 

vəzifəsində işləmiş, funksional diaqnostika şöbəsinə rəhbərlik 

etmiş, institutun elmi katibi olmuşdur. Eyni zamanda bu illərdə 

Azərbaycanın tibbi coğrafiyası ilə maraqlanmış, mineral suların 

tərkibindəki mikroelementlərin öyrənilməsi ilə məşğul olmuş və 

tibbi-coğrafiya xəritəsini nəşrə hazırlamışdır. 1962-ci ildə 

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinə üzv 

seçilmiş, bu sahədə Alma-Ata və Leninqradda elmi 
konfranslarda iştirak etmişdir. 

1969-cu ildə N.Nərimanov adına “ADTİ-nin Elmi 
Şurasında "Azərbaycanın müalicə palçıqlarının təsir 

mexanizminin kliniki-fizioloyi analizi" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiyada Azərbaycanda 

olan 15 palçıq vulkanının balneolofi əhəmiyyəti və onların 

tərkibində olan biolofi aktiv maddələrin insan orqanizminə 

təsiri öyrənilmiş və müalicə ocaqlarında palçıq müalicəsi təşkil 
edilmişdir. R 

F.M.Əfəndiyeva Azərbaycan ET Tibbi Bərpa 

İnstitutunda aparıcı elmi işçi və məsləhətçi kimi işləməkdədir. 

O, Leninqrad, Kiyev, Riqa, Alma-Ata, Bişkek, Tbilisi, 

Pyatiqorsk, Yerevan, Odessa və başqa şəhərlərdə qurultay, 
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simpozium və konfranslarda məruzə ilə çıxış etmişdir. 1970-ci 
ildə Moskvada UXTURS-un "Şəhadətnamə"sinə layiq 
görülmüş, 1965-ci ildə UNSQ bürosunun qərarı ilə "Yeni 

müalicə üsulu" vəsiqəsi verilmişdir. Palçıq vulkanları vasitəsilə 

müalicəni təşkil etdiyinə görə 1996-cı ildə Səhiyyə Nazirliyinin 
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 165 elmi məqalə, o 

cümlədən 7 monoqrafiya, 6 elmi-kütləvi kitab, 4 metodik 
tövsiyə çap etdirmişdir. 

F.M.Əfəndiyeva Səhiyyə Nazirliyinin nevrologiya üzrə 

attestasiya komissiyasının, AAK-ın dissertasiya müdafiə 
şurasının üzvüdür. 

ƏFƏNDİYEVA ƏDİLƏ MƏMMƏD QIZI E” 

Ədilə Əfəndiyeva 1926-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1934-cü ildə Bakıdakı 132 Neo-lı 

orta məktəbə daxil olmuş, 1944-cü ildə oranı 

bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə 

qəbul olunmuşdur. 1949-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə insüütutu 

bitirib, 1955-ci ilə qədər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar işləməmiş, 

Moskva şəhərinə köçdükdən sonra Moskva Vilayət Mamalıq 

və Ginekologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 1956-cı ilə qədər 
ordinator işləmiş, mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə tam kurs 

keçmiş, 1957-ci ilə qədər Moskva şəhər 33 No-li doğum evində, 

1957 - 1962-ci illərdə Bakı şəhərində Semaşko adına 

xəstəxananın ginekologiya şöbəsində ordinator işləmişdir. 1962 

- 1965-ci illərdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun "Mamalıq və ginekologiya" 

kafedrasında əyani aspiranturada oxumuş, normal doğuşlarda 

və bəzi mamalıq patologiyasında "Qanın laxtalanma və 

əkslaxtalanma sistemlərinin gedişi" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Mamalıq praktikasında bu 
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problemin öyrənilməsi çox aktual olub, bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Qanaxmalar doğuş zamanı ən ağır fəsadlardan olub, çox vaxt zahı qadınların ölümü ilə nəticələnir. Ədilə Əfəndiyevaya N.Nərimanov adına ADTİ Elmi Şurasının qərarı ilə 1967-ci ildə tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 
1966-cı ildən Tibb İnstitutunun "Mamalıq və ginekologiya" kafedrasına assistent təyin olunmuş və 1991-ci ilin iyununa qədər orada işləmişdir. İnstitutda işlədiyi dövrdə elmi tədqiqat işləri aparmış, institut bazasında müalicə işi aparmış, mühazirələr oxumuşdur. Ginekoloqlar üçün seminarlar təşkil etmiş, Bakı şəhər "Gecə universiteti"ndə mühazirələr oxumuş, rayonlarda "kolposkopiya" metodunun öyrənilməsi üçün gənc həkimlərə dərs keçmiş, seminarlar keçirmişdir. Onun 3 elmi işi çap olunmuş, 1981 - 1982-ci illərdə 4 və 66 No-li səmərələşdirici 2 təklif vermişdir. Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə 1991-ci ildə 214-K Attestasiya Komitəsi ona əla kateqoriyalı mama-ginekoloq dərəcəsini vermişdir. 

ƏFƏNDİYEVA MÜNƏVVƏR RƏCƏB а 0121 

Münəvvər Əfəndiyeva 1925-ci ildə $ 
anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Bakı |* şəhərindəki 18 Ne-li məktəbi əla qiymətlərlə 2 7? bitirmişdir. 1943 - 1948-ci illərdə Azərbaycan 4 Dövlət Universitetində oxumuş, fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. 1948-ci ildə 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur. Akademik İbrahim İbrahimovun rəhbərliyi ilə "F unksiyaların sinqulyar inteqrallar vasitəsilə orta yaxınlaşması" mövzusunda V.İ.Lenin adına APİ- nin Elmi Şurasında dissertasiya müdafiə etmişdir. 1951-ci ildən 
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APİ-də müəllim işləmişdir. 1988-ci ildə dosent elmi dərəcəsi 
verilmişdir. Bir sıra elmi məqalələri və bir dərsliyi çap edilib. 
Hazırda təqaüddədir. 

ƏFƏNDİYEVA TÜRKAN ƏLİƏŞRƏF 
QIZI 

Türkan Əfəndiyeva 1929-cu ildə anadan 
olmuşdur. Atası Əliəşrəf Hacıyev Qori | 
seminariyasının məzunu olmuş, Azərbaycan | "Yar 
maarif və mədəniyyətinin, təhsil və elminin inkişafında 
müstəsna xidmətlər göstərmişdir. 1938-ci ildə heç bir təqsiri 
olmayan Əliəşrəf müəllim repressiyaya məruz qalmış, ailə 1941- 
ci ildə çətinliklər üzündən Şəkiyə qayıtmağa məcbur olmuşdur. 
1945-ci ildə Əliəşrəf müəllimin vəfatından sonra ailənin ağır 
yükünü öz çiyninə götürən Gülzar xanım onlara həm ana, həm 
də ata olmaqla maddi və mənəvi çətinliklərə qarşı inamla 
mübarizə aparmış və qalib çıxa bilmişdir. 

1946-cı ildə Şəkidə orta məktəbi bitirən T.Əfəndiyeva 
həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsinə daxil olmuş və 1951-ci ildə bitirərək rus dili 
kafedrasında laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
1953-cü ildə Azərbaycan EA-dan SSRİ Elmlər Akademiyasının 
Dilçilik İnstitutuna ezam edilmiş, əvvəlcə rus dili üzrə, sonra isə 
türkologiya üzrə ixtisaslaşmışdır. 

1959-cu ildə Moskva şəhərində "Müasir Azərbaycan 
dilində felin keçmiş zaman formalarının sistemi" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, filologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Azərbaycan EA-nın Nizami adına Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutuna qayıdan T.Əfəndiyeva burada əvvəlcə kiçik elmi 
işçi, 1962-ci ildən baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. | 

1973-cü ildə "Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı (bədii 
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üslub)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edən 
T.Əfəndiyeva respublikamızda dilçilik sahəsində ilk elmlər 
doktoru adını qazanan qadınlardan biri olmuşdur. 

1976 - 1990-cı illərdə BDU-da rus dili kafedrasına 
rəhbərlik etmiş, 1981 - 1987-ci illərdə İncəsənət və Mədəniyyət 
Universitetində "Səhnə danışığı və nitq mədəniyyəti" 
kafedrasının müdiri olmuşdur. 1987-ci ildən ADPU-nun 
professorudur. 1991 - 1993-cü illərdə İstanbul Mərmərə 
Universitetinin dəvəti ilə orada işləmişdir. 

1989-cu ildən bu günə qədər Türkiyədə keçirilən bütün dil 

konqreslərinin daimi iştirakçısıdır. 

Türkan xanım "Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri", 
"Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri" kitablarının, 
"Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı (bədii üslub)" 

monoqrafiyasının, "Azərbaycan dilinin sintaksisinə dair 

tədqiqlər", "Müasir Azərbaycan dili" (üç cilddə), "Azərbaycan 

bədii dilinin üslubiyyatı (oçerklər)", "Qrammatika 

sovremennoqo azerbaydyanskoqo əzıka", "Russkiy əzik" 
kollektiv monoqrafiyalarının müəlliflərindən biridir. 

Türkan xanım bir çox beynəlxalq, ümumittifaq, 
respublika simpozium, konfrans, müşavirə və elmi 

sessiyalarında iştirak etmiş, Azərbaycan dilçiliyini ləyaqətlə 

təmsil etmişdir. 

Azərbaycanın müstəqilliyinə edilən erməni təcavüzünə 

qarşı bir elm və mədəniyyət nümayəndəsi kimi o, həmişə 

mübarizəmizin ön sıralarında olmuş, bu təcavüzün mahiyyətini 

dünyaya tanınmaq yolunda daim öz əməyini sərf etmişdir. 

Hazırda V.L.Veliçkonun "Qafqaz və qəbilələrarası problemlər" 

adlı kitabının tərcüməsinin Türkiyədə çap etdirilməsi ilə 
məşğuldur. 

T.Ə.Əfəndiyeva bu gün BDU-nun nəzdindəki filologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verən ixtisaslaşdırılmış 

Müdafiə Şurasının üzvü kimi geniş ictimai fəaliyyət göstərir. 
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ƏFƏNDİYEVA İMRUZ MƏMMƏD 
SADIX QIZI 

İmruz Əfəndiyeva 1935-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1954-cü ildə 189 Ne-li məktəbi, 
1955-ci ildə isə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi 
Texnikumunu bitirmişdir. 1955-ci ildə 
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının tarixi nəzəriyyə 
fakültəsinə daxil olub və 1960-cı ildə qurtarmışdır. Elmi 
Şuranın qərarı ilə aspiranturada saxlanılıb, həmçinin "Musiqi 
nəzəriyyəsi və musiqi tarixi" kafedrasında müəllim kimi 
işləməyə başlamışdır. 1962-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun aspiranturasına daxil 
olmuş, 1965-ci ildə oranı bitirib, N.A.Rimski-Korsakov adına 

Leninqrad Dövlət Konservatoriyasının professoru, 
sənətşünaslıq doktoru A.N.Soxorun rəhbərliyi ilə elmi tədqiqat 
aparmış və 1982-ci ildə Tbilisidə Ş.Rustaveli adına Dövlət Teatr 

İnstitutunda "Azərbaycan sovet mahnısı" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İlk dəfə 
dissertasiyada Azərbaycan sovet mahnılarının təsnifatı, musiqi 
dilinin təhlili, ənənəlik və novatorluq məsələləri, Azərbaycan 

xalq musiqisi ilə bağlılıq, poetik mətnin xüsusiyyətləri və onun 
melodiya ilə sıx bağlılığı və başqa problemlər öz həllini 
tapmışdır. Dissertasiyanın nəticələrindən bu günə qədər 
Azərbaycan musiqi tarixi, musiqi əsərlərinin təhlili, harmoniya 
və solfecio fənlərində geniş istifadə olunur. 

İ.Əfəndiyeva 1960-cı ildən Ü.Hacıbəyov adına Bakı 

Musiqi Akademiyasında pedaqofli fəaliyyətə başlamışdır. 

Moskva, Leninqrad, Tallinn, Kiyev, Minsk, Riqa və s. 

şəhərlərdə keçirilən simpoziumlarda, Bəstəkarlar İttifaqı xətti 

ilə keçirilən plenum, qurultay və konfranslarda müntəzəm çıxış 

etmişdir. Xüsusi olaraq Səmərqənddə keçirilən 
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musiqişünasların ikinci Beynəlxalq simpoziumunda 
"Muğamların yazıya alınması və çapı tarixindən" məruzəsində 
yeni təkliflərlə çıxış etmiş, habelə simpoziumda onun 
"Azərbaycan folklorunun biblioqrafiyası" əsəri təqdim 
olunmuşdur. 

İmruz Əfəndiyeva 1988-ci ildən dosent, 1993-cü ildən isə 
"Musiqi nəzəriyyəsi" kafedrasında professor vəzifəsində işləyir. 

İmruz xanım 300-dən artıq məqalənin və bir neçə 
monoqrafiyanın müəllifidir. Hazırda əmək fəaliyyətini 
Azərbaycan EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda davam 
etdirir. 

ƏFƏNDİYEVA OFELYA ARİF QIZI 

Ofelya Əfəndiyeva 1938-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1946-cı ildə Şəkidəki 5 Ne-li orta 
məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1956-cı ildə 

bitirmişdir. Həmin il BDU-nun fizika-riyaziyyat 

fakültəsinə daxil olmuş, 1961-ci ildə mexanika- 

riyaziyyat fakültəsini qurtarmışdır. Universitetin hesablama 
mərkəzində işə başlamış, 1967-ci ildə aspiranturaya daxil 
olmuşdur. 1970-ci ildə aspiranturanı bitirib təyinatla ADPU- 
nun "Hesablama riyaziyyatı və informatika" kafedrasında 
müəllim kimi işə başlamışdır. Hazırda həmin kafedranın 
dosentidir (1987). 1972-ci ildə ADPU-nun Elmi Şurasında "Bir 
sinif ekstremal inteqral tənliyin araşdırılması" mövzusunda 
dissertasiya müdafiə edib fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır. 10 elmi əsəri, o cümlədən bir tədris 
vəsaiti çapdan çıxmışdır. 
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ƏFƏNDİYEVA NƏRMİNƏ HEYDƏR 
QIZI 

Nərminə Əfəndiyeva 1940-cı ildə 
anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Bakı ј. 
şəhərindəki 134 No-li orta məktəbi bitirmişdir. 4 
Həmin il BDU-nun kimya fakültəsinə daxil 7, 
olmuş, 1962-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə ( 2. 
qurtardıqdan sonra Azərbaycan EA Qeyri- “ST 
Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 1970-ci ildə prof. R.Ə.Ələkbərovun 
rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyası müdafiə edib kimya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

O, öz tədqiqat işlərində uranın sulu məhlullarından 
samarium, mantan, torium və s. naften turşuları vasitəsilə 
optimal çıxarılması üsulunu göstərmişdir. 

дә” 

ƏFƏNDİYEVA ŞƏHLA MƏMMƏD 
QIZI 

Şəhla Əfəndiyeva 1942-ci ildə anadan 
olmuşdur. Gəncə şəhərindəki 24 No-li orta 
məktəbdə təhsil almışdır. 1959-cu ildə ADU- 
nun kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1964-cü . ј/ 
ildə bitirmişdir. 1965-ci ildən Azərbaycan ЕА PLA 
Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda сәбә 
kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
E.Ə.Cəfərovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan ЕА QÜFKİ-nin Elmi 
Şurasında "Qələvi elektrolitlərdən qurğuşun 4-oksidin 
elektroçökdürülməsi və onun anod kimi bəzi yod 
birləşmələrinin elektrosintez proseslərində tətbiq edilməsi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Müdafiədən sonra bu günədək həmin institutda böyük 
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elmi işçi vəzifəsində işləyir. Bakı Cihazqayırma zavodunda 
1990-cı ildə "Polad məmulatının elektrokimyəvi təmizlənməsi 
və həmin məmulatın üzərinə bilavasitə sulfat elektrolitindən 
parlaq misin elektroçökdürülməsi prosesləri" mövzusunda 
tədqiqat işi aparmışdır. Ümumiyyətlə, onun elmi əsərləri 
müxtəlif metalların elektrokimyəvi cilalanması, parlaq mis və 
sinkin çökdürülməsi və s. məsələlərə həsr edilmişdir. 

Ş.Əfəndiyevanın 35-ə qədər məqaləsi və tezisi çap 
olunmuşdur. 

1972 - 1975-ci illərdə QÜFKİ-nin həmkarlar komitəsinin 
üzvü olmuşdur. 1970-ci ildə əhalinin siyahıya alınmasında faəl 
iştirakına görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə 
təltif edilmişdir. 1985-ci ildən "Əmək veteranı"dır. 

ƏFƏNDİYEVA NİGAR ƏNVƏR-TOFİQ 
QIZI 

Nigar Əfəndiyeva 1949-cu ildə anadan 
olmuşdur. Bakıdakı 134 No-li orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 1967-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olmuş, 1974-cü 
ildə institutu bitirmişdir. 1979-cu ilə qədər 5 
saylı uşaq xəstəxanasında həkim-pediatr vəzifəsində işləmişdir. 
1979-cu ildə SSRİ TEA Moskva Pediatriya İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuş, 1983-cü ildə orada "Uşaqlarda 
mukovisidoz xəstəliyində qara ciyərin zədələnməsi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Aspiranturanı bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Tibb 
Universitetinin II Uşaq Xəstəlikləri kafedrasında assistent 
vəzifəsində çalışıb, indi də həmin kafedranın əməkdaşıdır. 

Mukovisidoz irsi patologiyadır və onun vaxtında 
diaqnostikası mühüm məsələdir. Bu xəstəliyin diaqnostikasını 
və müalicəsini Azərbaycanda ilk dəfə Nigar xanım tətbiq 

180 

bı as o r a A Asa saad 

etmişdir. 
O, 28 elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 10-u xarici 

јагпаПагда çap olunmuşdur. Beynəlxalq Allerqoloq və 
İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Dəfələrlə pediatriya 
sahəsinə dair ümumittifaq və beynəlxalq konfranslarda iştirak 
etmişdir. 

ƏFƏNDİYEVA İFFƏT MƏMMƏD QIZI 

İffət Əfəndiyeva 1949-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1956 - 1966-cı illərdə Gəncə 
şəhərindəki 1 No-li orta məktəbdə oxumuşdur. 
1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil 
olub, 1971-ci ildə qurtarmışdır. Bir müddət işlədikdən sonra 
Azərbaycan EA-nın Mikrobiologiya bölməsinin əyani 
aspiranturasına daxil olmuşdur. 1979-cu ildə Qazaxıstan 
Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya və Virusologiya 
İnstitutunda "Bakı buxtasının mikroorqanizmlərin neft və neft 
məhsullarının parçalanmasında rolu" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. İlk dəfə olaraq dissertasiyada 
mikroorqanizmlərin növ tərkibi, onların karbohidrogenlərin və 
digər üzvi maddələrin parçalanmasında rolu müəyyən 
edilmişdir. Ekoloyi faktorlara mikroorqanizmlərin təsiri prof. 
M.İ.Novofivolovanın rəhbərliyi altında öyrənilmişdir. 

İffət Əfəndiyeva Rusiya, Orta Asiya ölkələri, Gürcüstan 
və s. keçmiş SSRİ-nin şəhərlərində, İran İslam 
Respublikasında, İndoneziya və Norveçdə keçirilən beynəlxalq 
konqres, simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir. Onun 
90-a yaxın elmi və elmi-kütləvi məqaləsri vardır. Bu 
məqalələrdəki elmi tədqiqatlar Azərbaycanın, Xəzər dənizinin 
ekoloyi problemlərinə həsr edilmişdir. 

İffət xanım 1980 - 1995-ci 
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Respublikasının YUNESKO-nun "İnsan və biosfer" (MAB) 
proqramı üzrə Milli Komitəsinin elmi katibi olmuşdur. 

ƏFƏNDİYEVA İZZƏT MƏMMƏD QIZI F” xa "7 
ğ 

İzzət Əfəndiyeva 1950-ci ildə anadan 
olmuşdur. Orta təhsilini Gəncə şəhərindəki 
M.Qorki adına 1 nömrəli məktəbdə almış və 
1967-ci ildə qurtarmışdır. 1967 - 1972-ci 
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
fizika fakültəsində oxumuşdur. 1972 - 1974-cü 
illərdə 17 nömrəli Gəncə dəmir yolu məktəbində fizika müəllimi 
kimi çalışmış, 1974-cü ildən Bakıda yaşayır. 1982-ci ildə ADU- 
nun fizika fakültəsində aspiranturaya qəbul olunmuş, 1987-ci 
ildə f.r.e.n. Ə.M.Məmmədovun rəhbərliyi ilə "Polyar 
dielektriklərin optik xassələri və elektron quruluşu" 
mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

İ.Əfəndiyeva Gənclər İnstitutunun "Menecment və 
biznes" bölməsini bitirərək "Xarici iqtisadi fəaliyyətin təşkili və 
texnikası" ixtisasını almışdır. Dəfələrlə Rusiya və İranda 
beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişdir. 40-dan artıq 
elmi məqalənin müəllifidir. 

İ.Əfəndiyeva işlədiyi müddət ərzində M.Ə.Rəsulzadə 
adına BDU-nun birinci prorektorunun müavini, "Bakı 
Universitetinin Xəbərləri" elmi furnallar Baş redaksiyasının 
məsul katibi, elmi konfrans və sərgilərin təşkilatçısı kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

İzzət xanım "Radioelektrotexnika və rabitə" Elmi-Texniki 
Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin, Təhsil MNazirliyi 
"Radioelektronika" elmi-metodik Şurasının üzvüdür. 
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ƏFƏNDİYEVA ŞƏHLA MƏMMƏD 
QIZI 

Şəhla Əfəndiyeva 1957-ci ildə 
doğulmuşdur. Bakıdakı 225 No-li orta 
məktəbi bitirmişdir. 1976-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə 
daxil olmuş, 1981-ci ildə biokimya ixtisası 
üzrə həmin fakültəni qurtarmışdır. 1981-ci ildə ADU-nun "Ali 
bitkilərin morfologiya və sistematikası" kafedrasına baş 
laborant vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 1985-ci ildə həmin 
kafedra üzrə ADU-nun aspiranturasına daxil olmuşdur. Prof. 
Cəlal Əvəz oğlu Əliyevin rəhbərliyi ilə "Abşeron yarımadasının 
hidrofit bitkiləri" mövzusunda V.L.Komarov adına 
Azərbaycan EA Botanika İnstitutunun Elmi Şurasında 1989-cu 
ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib biologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Namizədlik dissertasiyası 
Abşeron florasının hidrofit bitkilərinin tədqiqinə həsr 
olunmuşdur. İlk dəfə Abşeron üçün 18 yeni növ hidrofit 
bitkiləri onun tədqiqat və axtarışları nəticəsində təyin 
edilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra həmin 
kafedrada müəllim vəzifəsində çalışır. Biologiya fakültəsində 
dərs deyir. 18 elmi məqalənin müəllifidir. 

ƏFƏNDİYEVA KƏMALƏ ARİF QIZI 

Kəmalə Əfəndiyeva 1964-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1982-ci ildə Bakı şəhərindəki 190 $ 
saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il BDU- ә 
nun kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil 
olmuş, təhsil aldığı müddətdə Lenin təqaüdü би 
almış və 1987-ci ildə qırmızı diplomla bitirmişdir. Ali məktəbi 
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bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının V.İ.Vernadski 
adına Geokimya və Analitik Kimya Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun (Moskva şəhəri) əyani aspiranturasına daxil 
olmuş, həmin institutda iki il işlədikdən sonra ailə vəziyyəti ilə 
əlaqədar Bakıya qayıtmış, Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyasının "Analitika" kafedrasında Moskvada başladığı 
işi davam etdirərək, 1995-ci ildə ADNA-nın N 054.52.05 
İxtisaslaşmış Şurasında "Funksional əvəzli kraun-birləşmələr 
civənin təyinində selektiv ekstragent və həssas element kimi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

K .Əfəndiyevanın dissertasiya işinə Rusiya EA-nın 
akademiki S.B.Savin və ADNA-nın professoru, k.e.d. 
A.L.Şabanov rəhbərlik etmişlər. İşin aktuallığı mükəmməl 
surətdə əsaslandırılmışdır. 

Civə, onun ərintiləri və birləşmələri müxtəlif sahələrdə: 
cihazqayırmada, tibbdə, kimya texnologiyasında, elektrik 
sənayesində, boya istehsalında, kənd təsərrüfatında tətbiq 
edilir. Bununla yanaşı məlumdur ki, civə ətraf mühiti 
çirkləndirən ən toksik elementlər sırasına daxildir. 
Hesablanmışdır ki, hər il dünya okeanına çay suları vasitəsilə 
500.000 t civə axır. Bir çox ölkələrdə civənin təyini insan həyatı 
üçün zərərli olan maddələrin müxtəlif təbii obyektlərdə 
monitorinqi (fasiləsiz nəzarəti) proqramına daxil edilmişdir. Bu 
baxımdan dissertasiyada alınan nəticələr, yəni civənin cüzi 
miqdarlarının tullantı və təbii sularda kraun birləşmələr və 
İMFAAR əsasında alınmış həssas element vasitəsilə tez, dəqiq 
və seçici təyininə imkan verən metodikanın işlənib-hazırlanması 
böyük nəzəri və praktik əhəmiyyətə malikdir. 

K.Əfəndiyeva namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etdikdən sonra Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutunda əvvəl kiçik elmi işçi, elmi işçi, indi isə böyük elmi 
işçi vəzifəsində çalışır. 
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ƏHMƏDOV ALLAHYAR RAMAZAN OĞLU 

Allahyar Əhmədov 1896-cı ildə anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini molla məktəbində almışdır. Sonra Nuxada yaranmış 
rus-tatar məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Çar 
imperiyası dağıldıqdan sonra Şəkiyə daxil olan türk 
qoşunlarında xidmət etmişdir. Azərbaycanda Şura hökuməti 
qurulduqdan sonra yenicə təşkil olunan siyasi təhlükəsizlik 
idarəsinə işə qəbul edilmiş, siyasi idarənin zəmanəti ilə Tiflisə 
oxumağa göndərilmişdir. Təhsilini başa vurub qayıtdıqdan 
sonra Nuxa qəzasının İcraiyyə Komitəsinə sədr seçilmişdir. 
Həmin illərdə yaranmış Zaqafqaziya Federasiyası İcraiyyə 
Komitəsinə, sonralar Rusiya Federasiyasının İcraiyyə 
Komitəsinə üzv seçilir. Bu illər ərzində mətinliyi, əqidə 
möhkəmliyi ilə xalqın arasında nüfuz sahibinə çevrilir və xalqın 
düşmənlərinə qarşı sərt, barışmaz mövqe tutur. A.Əhmədov 
1930-cu illərdə Nuxa mahalında yenicə yaranmaqda olan 
"Torqsin." qiymətli malların əhalidən satın alınması idarəsinə, 
sonra Şəki ticarətinə rəhbərlik edir. Bundan sonra о, о zaman 
yaradılmış "İpəkçilik birliyi"nə sədr seçilir. 30-cu illərin 
axırlarında Nuxa - Zaqatala zonalararası səyyar məhkəməsinə 
xalq hakimi seçilir. 

A.R.Əhmədov TI Dünya müharibəsi dövründə Nuxa 
şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinə sədr təyin olunur. "Hər şey 
Vətən üçün, hər şey cəbhə üçün" şüarını əsas tutaraq yorulmaq 
bilmədən vətən üçün çalışır. Müharibədən sonra dövlət onu 
daha mühüm vəzifəyə irəli çəkir. Şəki ipəyinin dünya şöhrətini 
təmin etmək üçün istehsalatı qaydaya salmağı ona tapşırır. 1940 
- 1950-ci illərdə A. Əhmədov Nuxa İpək Kombinatında 
partiya komitəsinin katibi işləyir. Bu vəzifədə üzərinə düşən 
işləri yerinə yetirərək verilən tapşırığın öhdəsindən layiqincə 
gəlir. 

O, 1965-ci ildən ittifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaya çıxmış, 
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1980-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏHMƏDOV QƏDİR RAMAZAN OĞLU 

Qədir Əhmədov 1906-cı ildə anadan |. . olmuşdur. İlk əmək fəaliyyətinə lap kiçik £ yaşlarından - 1917-ci ildən sahibkarın ДИ fabrikində baramadöyən kimi başlamışdır. 
1931-ci ildə Ali Pedaqoyi Məktəbi bitirmiş və 1933-cü ildən Şəki Pedaqoii 

Məktəbində müəllim işləməyə başlamışdır. Sonralar Toxuculuq Texnikumunun direktoru, Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun müəllimi, fəhlə tibb fakültəsinin dərs hissə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 
Yüksək intizamı və fəallığı, işə məsuliyyətlə yanaşması diqqəti cəlb etmiş və rəhbər vəzifələrə irəli çəkilmişdir. 1937-ci ildə Şəki şəhər Siyasi Maarif Evinin müdiri təyin olunmuş, Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri, Şəhər Sovetinin sədr müavini vəzifələrində işləmişdir. 
1941 - 1947-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir. Berlinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Ordudan tərxis olunduqdan sonra Şəki şəhər Partiya Komitəsinin kadrlar üzrə katibi, az sonra ikinci katib təyin olunmuş və 1951-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 
1951-ci ildən pedaqofi sahədə fəaliyyətini davam etdirən Q.R.Əhmədov 10 No-li məktəbin direktoru, şəhər Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri, məktəbdə tədris hissəsinin müdiri işləmişdir. "Qabaqcıl maarif xadimi" adına layiq görülən Q.Əhmədov Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, şəhər partiya komitəsinin büro üZVü, icraiyyə komitəsinin üzvü kimi Şəki Tayonunun mədəni və iqtisadi həyatında fəal iştirak etmişdir. O, Lenin ordeni, iki dəfə "Qırmızı Ulduz" nişanı, "Qırmızı 
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Bayraq", "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenləri ilə təltif 
olunmuşdur. кк 

Q.R.Əhmədov 1968-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

ƏHMƏDOV HACI İSMAYIL HACI 
QƏDİR OĞLU 

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə... 
Adlı-sanlı şəkililər arasında bir mötəbər 

şəxs də olub - Hacı İsmayıl Hacı Qədir oğlu. 
1907-ci ildə anadan olub o nurani şəxs. 1986- 

1 aqq dünyasına qovuşub. — 
. -... "asr 1915 - 1918-ci illərdə Şəki ibtidai 
məktəbində, sonra şəhər məktəbində oxuyub, 1923 - 1930-cu 
illərdə mədrəsə təhsili alıb. 1936-cı ildə ailə həyatı qurub. 1941 - 
45-ci illər müharibəsində iştirak edib, bir çox orden və 
medallarla təltif edilib.1945 - 1967-ci illərdə Şəki şəhər məişət 
xidməti kombinatında işləmiş Hacı İsmayıl sonra Bakıya 
köçərək 1969-cu ilin may ayından ömrünün sonuna kimi 
Zaqafqaziya müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədr müavini - 
müftisi olmuş, şəriət qanunlarının düzgün tətbiqinə və yerinə 
yetirilməsinə nəzarət etmişdir. Böyükdən kiçiyə qədər idarənin 
bütün ruhaniləri Hacının xətrini əziz tutmuşlar. Xüsusən 
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə  Опа çox 7: 
qayğıkeşliklə yanaşırdı, bir 77 kimi ehtiram göstərərə 

islərdə ilk sözü ona verirdi. Iş 
—. tikəsini də başqaları ilə bölməyə hazır idi Hacı 
İsmayıl Yaradanın əbədi sözü olan 7 heç vaxt əlindən yerə 

150. Çoxları onu pir kimi tanıyırdı. m 

1 Qadır .. dərin etiqad bəsləyən bu mömin insan həm 
də yaxşı ailə başçısı idi: dörd oğul və dörd qız böyüdüb 77 

etmiş, onlara təhsil vermiş, boya-başa çatdırmış və sağlığında 

hamısının ailə qurmasına xeyir-dua vermişdir. 
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Hacı İsmayıl birinci dəfə 1970-i ildə, ikinci dəfə isə 1973- 
cü ildə Məkkəyə getmiş, müsəlmanların qibləsini - 
müqəddəsdən müqəddəs Kəbəni ziyarət etmişdir. O, ikinci dəfə 
ziyarətə gedərkən SSRİ-dən ziyarətə gedən müsəlman heyətinin 
başçısı - Əmir Hacı olmuşdur. Bir çox xarici ölkələrdə olmuş, 
onlarla ali müsəlman məclislərində və sülh konfranslarında fəal 
iştirak etmişdir. 1977-ci ildə xalqlar arasında dostluq və sülhün 
bərqərar olmasındakı fəal iştirakına görə və anadan olmasının 
70 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin 
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 

Böyük nüfuz sahibi olan Hacı İsmayıl onu xeyirxahlığı, 
pak əməlləri və insani münasibəti ilə qazanmışdı. Onun ağlı 
qəlbi ilə həmişə eyni şeyi deyirdi. Bir olan Allahın kəlamlarına, 
peyğəmbər əleyhissəlamın buyuruqlarına dönmədən əməl 
etməsi onu el gözündə ucaltmışdı. 

Hacı İsmayıl yetimlərə dərin mərhəmət duyğusu ilə 
yanaşırdı. Oğlunun dediyinə görə, Məhəmməd Peyğəmbərin (s) 
bu hədislərini tez-tez təkrar edirmiş: "Müsəlman üçün ən xeyirli 
ev içində yetimə yaxşılıq edilən evdir. Mərhəmət edənlərə Allah 
da mərhəmət edər. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır". 

Ömrü boyu İslam dininin bütün şərtlərinə dəqiq və inamla 
riayət edən böyük din xadimi Hacı İsmayıl həmişə şair təbli 
olmuşdur. O, bir neçə şer və qəsidə yazmış, lakin təəssüflər 
olsun ki, onları nəşr etdirməmişdir. Müsəlmanların 30 gün oruc 
tutduqları Ramazan ayının gəlişi münasibətilə 1932-ci ildə 
yazmış olduğu "Ramazan" qəsidəsini oğlu onun sağlığında 
yazıya köçürmüşdür. 

Mərhəba, xoş gəldin, mübarək Ramazan, 
Gözlərdim yolunu hər daim, hər an. 
Üləmalar səndə hər qafil insan, 
Cümləyə səninlə bir əman olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 
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Маһ әәә әкән -—. 

Haqqında ayətlə olmusan ayən, 
Əstəhüzi billah şərhü rəmazan. 
Əlləzü ünzilə fi hil Quran 
Mənası hər kəsə bəyan olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

Hörmətini saxlar dövlətli, aciz, 
Məscidlərdə hər daim edərlər vaiz. 
Səni inkar edən murdardır, nacis 
Onlar da xak ilə yeksan olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

Dəqriri hüridə məscidə tərəf, 
Hər kəsin əlində mübarək müshəf. 
Namazdan sonra oturub səf-səf 
Oxunan tilavəti Quran olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

Bilənə bəs olar onun fərəhi, 

Müşkidir Allaha dühanın zihi. 

Gecəsində qılan həm tərafihi 

İnşallah məkani cinan olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

Nə gözəl gecədir leylətül qədir, 

O gecə mələklər, ruhlar seyr edir. 

Kimisi şad gəlib, şad olub gedir 

Kimisi o anda peşman olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

İsmayıl çəkməsin bu ayda cəfa, 
Ya rəbbim, ya Mühəmməd Mustafa, 

Cümlə möminlərin dərdinə şəfa 
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Şəfiü axırı zaman olacaq, 
Bu gələn mübarək Ramazan olacaql 

ƏHMƏDOV LƏTİF MƏHƏMMƏD 
OĞLU 

Lətif Əhmədov 1925-ci ildə anadan | 
olmuşdur. 1941-ci ildə Şəki Pedaqofi 
Texnikumunu bitirmişdir. 1949-cu ildə 
K.Marks adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutuna daxil olmuş, 1953-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə 
oranı bitirmiş, Elmi Şuranın qərarı ilə aspiranturada 
saxlanılmışdır. SSRİ EA-nın müxbir üzvü V.P.Dyaçenkonun 
rəhbərliyi ilə Moskva İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasında 
"Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin təsərrüfat- 
mədəni quruculuqda rolu" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutunun "Maliyyə-kredit" kafedrasında müəllim, kafedra 
müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hazırda "Maliyyə" kafedrasının 
dosentidir. 

L.Əhmədov Moskva, Leninqrad və Bakı şəhərlərində 
maliyyə problemlərinə həsr edilmiş elmi konfranslarda iştirak 
etmişdir. Maliyyə-kredit məsələləri haqqında 40-dan artıq 
məqalənin və müəssisələrin və xalq təsərrüfatı sahələrinin 
maliyyə məsələləri haqqında bir dərs vəsaitinin müəllifidir. 
Elmi-tədqiqat işlərində maliyyə sisteminin rolunun artırılması 
və təkmilləşdirilməsi məsələlərinə aid bir sıra əməli təkliflər 
vermişdir. 

L.Əhmədov 5 elmlər namizədi yetişdirmişdir. O, 
institutun Elmi Şurasının katibi və mühasibat uçotu 
fakültəsinin dekanı vəzifələrində işləmişdir. Böyük Vətən 
müharibəsi ordenləri ilə təltif edilmişdir. 
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ƏHMƏDOV ƏKRƏM ƏBDÜRRƏHİM 
OĞLU 

Əkrəm Əhmədov 1931-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1950-ci ildə Şəki şəhər 10 saylı orta 
məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin : 
filologiya fakültəsinə daxil olub, 1955-ci ildə S 
oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1955 - 1958-ci illərdə Şəki 
rayonunun Kiçik Dəhnə kənd orta məktəbində pioner baş dəstə 
rəhbəri və dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Pioner təşkilatında 
nümunəvi əməyin təşkilinə görə fəaliyyəti rəhbər orqanlar 
tərəfindən bəyənilmiş, komsomol qurultayı nümayəndəsi 
seçilmiş və qurultaydan sonra şəhər pioner şurasının sədri və 
şəhər komsomol komitəsinin ştatdankənar katibi seçilərək 
şəhər 10 saylı orta məktəbə pioner baş dəstə rəhbəri 
köçürülmüşdür. Həm 10 saylı orta məktəbdə, həm də şəhər 
komsomol komitəsində ştatdankənar katib kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Komsomol təşkilatının Mərkəzi Komitəsi tərəfindən yoxlanılıb 
bəyənilmiş və Moskvaya, Mərkəzi Komsomol Məktəbinə 4 
aylıq kursa göndərilmişdir. Oranı bitirib respublika Komsomol 
Komitəsinin məsləhəti ilə Şəki şəhər Komsomol Komitəsinin 
ümumi şöbəsinə müdir təyin edilmişdir. Həm də ştatdankənar 
katib kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

Şəhər partiya komitəsinin bürosu bir büroda onu həm 
partiya üzvlüyünə qəbul etmiş, həm də Şəki şəhər Partiya 
Komitəsinin siyasi maarif komitəsinin lektor-konsultantlığına 
təsdiq etmişdir. 

7 aydan sonra Şəki şəhər Partiya Komitəsi yenidən onu 
Şəki şəhər Komsomol Komitəsinin birinci katibliyinə təsdiq 
etmişdir. Həmin illərdə o, Azərbaycan Respublika Komsomol 
Komitəsinin plenum üzvü seçilmişdir. 1963 - 1967-ci illərdə Şəki 
şəhər Partiya Komitəsində katib köməkçisi vəzifəsində 
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işləmişdir. Sonra iki il Şəki şəhər Partiya Komitəsində partiya 
komissiyasının sədri olmuşdur. 1969-cu ildə Şəki şəhər Partiya 
Komitəsinin təblilat-təşviqat şöbəsinə müdir təsdiq edilmişdir. 
1971-ci ilə qədər həmin vəzifədə işləmişdir. 

Şəki şəhər 2 saylı orta məktəbin rəhbərliyini 
möhkəmləndirmək məqsədilə şəhər partiya komitəsinin bürosu 
onu oraya direktor göndərmişdir. 22 il arasıkəsilmədən orada 
direktor və müəllim işləyərək, sağlam, yaradıcı kollektiv 
yaratmış mövcud narazılıqları, haqsız yazışmaları aradan 
qaldırmışdır. 

1994-cü ildə xəstələndiyinə görə Şəki şəhər 10 saylı orta 
məktəbə dil-ədəbiyyat müəllimi vəzifəsinə köçürülmüşdür. 
2000-ci ilə qədər orada qabaqcıl müəllim kimi fəaliyyət 
göstərmiş və xəstələndiyinə görə təqaüdə çıxmışdır. 

Umumiyyətlə, 50 illik pedaqofi fəaliyyətinin 13 ili rəhbər 
komsomol, partiya işi ilə bağlı olmuş, 22 il bir məktəbdə 
direktor vəzifəsində fəaliyyətdə olmuşdur. İşlədiyi müddətdə 
şəhərdə hamı onu öz xidməti vəzifəsinə məsuliyyətlə yanaşan 
kadr kimi tanımış, həmişə yüksələn xətt üzrə irəli çəkilmiş və bir 
gün də işsiz qalmamışdır. 

İdeoloyi işçi, təbliğatçı kadr kimi də lazımi vaxtlarda 
mükafatlandırılaraq partiyanın Mərkəzi Komitəsi xətti ilə 
pulsuz Polşa - Çexoslavakiyaya turist marşrut səfərinə 
göndərilmişdir (1969). 

Ə.Əhmədov yaradıcı qələmi ilə ədəbiyyat həvəskarı kimi 
də rayonda tanınmışdır. 

Ə.Əhmədov 2002-ci ildə vəfat etmişdir. 
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ƏHMƏDOV NƏCMƏDDİN HİDAYƏT 
OĞLU 

Nəcməddin Əhmədov 1932-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Şəkidəki 

M.Qorki adına 10 No-li orta məktəbi bitirmiş, 
həmin ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

İnstitutuna daxil olmuş və 1954-cü ildə kənd təsərrüfatı 
istehsalatı proseslərinin mexanikləşməsi ixtisası üzrə tam kursu 

qurtarmışdır. Aspiranturada saxlanmaq hüququndan imtina 

edib, təyinat üzrə işə getmişdir. İndiki Oğuz rayonu MTS-ində 

nəzarətçi-mexanik vəzifəsinə, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun "Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

təşkili" kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1960-cı ildə K.A.Timiryazev adına Lenin ordenli Moskva 

Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının aspiranturasına imtahan 

vermişdir. 1964-cü ildə Akademiyanın "İqtisadiyyat" 

fakültəsinin Elmi Şurasında akademik S.Q.Kolesnevin 

rəhbərliyi idə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 

üçün "Kolxozlarda maşın-traktor parkından səmərəli 

istifadənin təşkili" (Azərbaycan SSR Vartaşen istehsalat idarəsi 

kolxozları timsalında) mövzusunda dissertasiya müdafiə 

etmişdir. 

Dissertasiyanın nəzəri və praktik əhəmiyyəti konkret 

təbii-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq traktor və kənd təsərrüfatı 

maşınlarından səmərəli istifadə yolları müəyyənləşdirilmiş, 

maşın-traktor parkının lazımi keyfiyyət və kəmiyyət tərkibinin 

təyin edilmə qaydaları işlənilmişdir. "Azərbaycan SSR-də kənd 

təsərrüfatı istehsalının təşkili" adlı dərs vəsaiti çap olunmuşdur. 

Hazırda Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının "İqtisadiyyat" 

fakültəsi "Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili və sahibkarlıq" 

kafedrasında dosent işləyir. | 

1985 - 1992-ci illərdə Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı 
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Nazirliyinin əmri ilə Aqrar-Sənaye Kompleksini İdarəetmə ali 
məktəbində "Aqrar-sənaye kompleksini idarəetmənin təşkili" 
kafedrasının müdiri təyin edilmişdir. 

N.Əhmədov müxtəlif illərdə (1967, 1975, 1989, 1997, 
1998, 1999 və s.) Moskva, Sankt-Peterburq, Kostroma, Bakı, 
Gəncə şəhərlərində konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir. 

N.Əhmədovun 100-ə qədər məqaləsi və bir dərs vəsaiti 
çap olunmuşdur. "Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatında 
istehsalın təşkili" (Gəncə, 2, 75 ç.v., şərikli) kitabı 1980-ci ildə 
işıq üzü görmüşdür. "Biznes planın tərtibinə dair praktikum" 
adlı dərs vəsaitinin də çap etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

N.Əhmədov 1989-cu ildə uzun illər xalq təsərrüfatında 
səmərəli fəaliyyətinə və əmək xidmətlərinə görə SSRİ Ali 
Sovetinin Rəyasət Heyətinin "Əmək veteranı" medalı ilə təltif 
olunmuşdur. 

ƏHMƏDOV AYDIN QAFAR OĞLU 

Aydın Əhmədov 1934-cü ildə anadan 
olmuşdur. Şəki şəhərindəki 10 No-li orta 
məktəbi qurtarmışdır. 1953-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil 
olmuş, 1958-ci ildə bitirmişdir. Təyinatla 
Türkmənistan Respublikasına işləməyə getmişdir. 1961-ci ildə 
Moskva Ümumittifaq Geofizika İnstitutunun aspiranturasına 
daxil olmuşdur. 1968-ci ildə böyük rus alimi M.K.Polşkovun 
elmi rəhbərliyi altında Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunun 
Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Dissertasiyada birbaşa (qazmasız) neft və qaz laylarını seysmik 
kənfiyyat üsulu ilə aşkar etmək üçün təbii yatım şəraitində 
layların elastik xüsusiyyətlərini (seymik dalğanın yayılma 
sürəti, seysmik dalğa eneryisinin udulma mexanizmi, seysmik 
dalğanın amplitud, tezlik xassəsi və s.) öyrənilmişdir. 
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КР РРӰР"ЛЈБИР əəə 

A.Əhmədov 1991-ci ildə Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunda "Neft və qaz yataqlarının proqnozlaşdırılmasında sınan dalğalarla dinamik eninə profilləmə metodu və onun geolo)i nəticələri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiyada karbonat rif qurumlarının neft və qaz yataqlarının kəşfi üçün ilk dəfə "Sınan dalğalarla 
dinamik eninə profilləmə metodu" işlənilmişdir. Buxara - Xivə neftli-qazlı rayonunda tətbiqi nəticəsində 21 qaz və bir neft 
yatağı (neft yatağı müəllifin şərəfinə "Şəki" adlandırılmışdır) açılmışdır. Alim Türkmənistan, Özbəkistan və Qərbi Sibirdə 
geofizika ekspedisiyalarında iştirak etmişdir. 

A.Əhmədov 30-dan çox forum, simpozium, konfrans, 
beynəlxalq konfrans, konqres və tədbirlərdə məruzə və 
çıxışlarla iştirak etmişdir. Onun "Neft və qaz yataqlarının kəşfi 
üçün sınmış dalğa ilə dinamik eninə profilləmə üsulu üzrə ” 
metodik göstərişlər" kitabı 1987-ci ildə (87 səh.) nəşr edilmişdir. 
Digər bir kitabı - "Şəkidən başlanan uzaq səfərlər" "Səda" 
nəşriyyat mərkəzində 1997-çi ildə (104 səh.) çap olunmuşdur. 
O, 9 ixtiranın, 85 məqalənin müəllifidir, onlardan 8-i xarici 
ölkələrdə çap olunmuşdur. 

A.Əhmədovun tədqiqatları əsasında ilk dəfə təbii yatım 
şəraitində elastik dalğaların neftli və qazlı laylarla udulma 
mexanizmi, tezlik-amplitud, udulmanın spektri, dalğanın 
yayılma sürəti, struktur formadan və litologiyadan asılılıq 
qanunauyğunluqları müəyyən olunmuşdur. İlk dəfə seysmik 
topoqrafiya prinsipləri əsasında sınmış dalğa ilə qeyri- 
antiklinal quruluşlu neft və qaz tələlərinin tapılması üçün yeni 
metod hazırlanmışdır. Sınmış dalğa kəşfiyyat üsulu üçün çöl 
məlumatlarının emalının avtomatlaşdırılması, interpretasiya, 
yataq tipli anomaliyaların (YTA) tapılması metodu 
hazırlanmışdır. Yaradılmış metod Özbəkistan, Türkmənistan, 
Qaraqalpaq və Sibirdə tətbiq olunmuş, nəticədə 80 perspektivli 
qeyri-antiklinal, o cümlədən rif tipli neft və qaz tələləri müəyyən 
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edilmiş, obyektlər üzərində dərin quyu qazılaraq 21 qaz yatağı, 
Qərbi Özbəkistanda "Cənubi Şəki" neft yatağı açılmışdır. 

A.Əhmədov hazırda Azərbaycan EA Geologiya 
İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində işləyir. Onun elmi 
fəaliyyəti SSRİ XTNS-nin bürünc medalı, "Əla kəşfiyyatçı" 
İttifaq ixtiraçısı, Azərbaycan KİV Həmkarlar İttifaqının 
"Vətən" diplomu ilə mükafatlandırılmışdır. Sınmış dalğalarla 
yaratdığı metod "xarici və daxili ölkədə mühüm nailiyyət" kimi 
qiymətləndirilmiş (1987), bu kəşfiyyat metodu Ümumittifaq 
müsabiqəsində 3-cü yeri tutmuşdur. 

ƏHMƏDOV RƏŞAD NURMƏMMƏD 
OĞLU 

Rəşad Əhmədov 1939-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1956-cı ildə Şəkidəki 11 saylı orta 
məktəbi bitirib Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunun mexanika fakültəsinə daxil 
olmuş və 1961-ci ildə qurtarmışdır. Təyinatla Bakı Dövlət 
Yastıq Zavoduna göndərilmişdir. Həmin zavodda texniki 
şöbədə mühəndis işləmişdir. 

1963-cü ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutun "Materiallar müqaviməti" kafedrasına assistent 
keçmişdir. Sonra baş müəllim və dosent seçilmişdir. İşlədiyi 
müddətdə qiyabi aspiranturaya daxil olmuş və 1972-ci ildə 
"Yastı qabıqların sərbəst rəqsi və dayanıqlığı" mövzusunda 
akademik Y.Əmənzadənin rəhbərliyi ilə dissertasiya müdafiə 
edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Rəşad Əhmədov 1976-cı ildən həmin kafedranın 
dosentidir. 30-dan çox elmi məqalələrin, metodik göstərişlərin 
müəllifidir. "Materiallar müqaviməti" dərsliyini yazmışdır. 
Hazırda çapa hazırlanır. 
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ƏHMƏDOV FAİQ ABDULƏVVƏL 
OĞLU 

Faiq Əhmədov 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1957-ci ildə Şəki şəhər 12 No-li orta 

məktəbi qurtarmış, həmin il Azərbaycan – 
Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə “” 
qəbul olunmuş, 1962-ci ildə oranı bitirmişdir. 
O, Elmi Şuranın qərarı ilə aspiranturada saxlanmış, həmin il 

Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olunmuş 
və 1966-cı ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1992- 

ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktorudur. 80 elmi 

məqalənin, 7 dərs və metodik vəsaitin müəllifidir. Elmi 

məqalələrin 30-a qədəri xarici elmi yurnallarda çap olunmuşdur. 

Aldığı elmi nəticələri 30-a qədər elmi simpozium, konfrans və 

sessiyalarda məruzə etmişdir. Əsas elmi işləri makromolekulyar 

sistemdə relaksasiya proseslərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. 

O, ASE-də 150-dən artıq məqalənin müəllifidir. 

F.A.Əhmədov 1966-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin 

"Optika və molekulyar fizika" kafedrasının müəllimi, 1969-cu 

ildən baş müəllimi, 1970-ci ildən dosenti, 1993-cü ildən 

professoru və göstərilən kafedranın müdiri işləyir. 

İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının üzvüdür. 

ƏHMƏDOV NAMİQ ABDULƏVVƏL 
OĞLU 

Namiq Əhmədov 1949-cu ildə anadan Е. 
olmuşdur. 1966-cı ildə Şəki şəhər 12 saylı orta 
məktəbi bitirmiş və Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olub, 

1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə 

qurtarmışdır. Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla 
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Azərbaycan EA Fizika İnstitutuna göndərilmiş, 1972-ci ildə 
aspiranturaya daxil olmuş, SSRİ EA Bioüzvi Kimya 
İnstitutuna ezam edilmişdir. Burada professor Y.M.Popovun 
rəhbərliyi altında "Oliqopeptidlərin nəzəri konformasiya 
analizi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını başa vurmuş, 
1976-cı ildə ADU-da müdafiə edib fizika-riyaziyyat elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1991-ci ildə Moskvada 
SSRİ EA Kimyəvi Fizika İnstitutunda "Peptid molekullarının 
struktur-funksiya təşkili" mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 
almışdır. 

Aspiranturanı qurtardıqdan sonra təyinatla ADU-da 
elmi fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda universitetin "Molekulyar 
fizika" elmi tədqiqat laboratoriyasında işləyir. Eyni zamanda 
1976-cı ildən pedaqofi fəaliyyətlə də məşğul olur. Müxtəlif 
ixtisas kurslarında ümumi fizikadan mühazirələr oxumuş, kurs 
və diplom işlərinə rəhbərlik etmişdir. 

N.Əhmədov 130-dan çox elmi məqalənin müəllifidir, 
çoxlu sayda beynəlxalq, ümumittifaq və respublika səviyyəli 
simpozium, qurultay və konfranslarda iştirak etmişdir. 
Məqalələri Rusiya, ABŞ, Fransa və Türkiyədə çap olunmuşdur. 
Onun elmi yaradıcılığı peptid və zülal molekullarının fəza 
quruluşlarının nəzəri tədqiqinə, struktur-funksiya təşkilinin 
müəyyən edilməsinə və onların əsasında peptid molekullarının 
yalnız müəyyən funksiyalarını özündə saxlayan sintetik 
analoqlarının yaradılmasına həsr olunmuşdur. 

ƏHMƏDOV ƏHMƏD-CABİR İSMAYIL 
OĞLU 

Əhməd-Cabir Əhmədov 1942-ci ildə 
anadan olmuşdur. 1948-ci tədris ilində Şəki 
şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olmuş, 1958- 
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ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1958-ci ildə Bakı Ticarət 
Kulinar şagirdliyi məktəbinə (sonralar 68 No-li peşə-texniki 
məktəb) daxil olmuş və 1960-cı ildə həmin məktəbi 7-ci dərəcəli 
qənadı ustası ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
1960 - 1961-ci illərdə Şəki şəhər Yeyinti Kombinatında qənnadı 
ustası işləmiş, eyni zamanda 3 saylı Şəki orta məktəbində 
qızlardan ibarət 9-cu sinif şagirdlərinə qənnadıçılıq üzrə 
istehsalat təlimindən dərs demişdir. 

1961 - 1964-cü illərdə kimi ordu sıralarında xidmət etmiş 
və bu dövrdə hərbi sanatoriyada aşpaz işləmişdir. Hərbi xidmət 
dövründə 22 təşəkkür almış, vaxtından 5 ay əvvəl buraxılmaqla 
adı hissənin fəxri kitabına yazılmışdır. 

1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
"Əmtəəşünaslıq" fakültəsinə daxil olmuş, 1968-ci ildə 
D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu 
"Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili" ixtisası üzrə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elmi Şuranın qərarı ilə 
institutda saxlanılmış və laborant və laboratoriya müdiri 
işləmiş, 1968 - 1971-ci illərdə aspiranturada oxumuşdur. 1973- 
cü ildə Tbilisi Dövlət Universitetində Ş.K.Çokovaninin 
rəhbərliyi ilə "Azərbaycanda becərilən zəfəranın əmtəəlik 
xassələrinin öyrənilməsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş və 1978-ci ildə texnika elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

1971 - 1988-ci illərdə AXTİ-də əvvəlcə assistent, baş 
müəllim və dosent işləmişdir. 1977 - 1983-cü illərdə 

əmtəəşünaslıq fakültəsində qiyabi şöbənin dekan müavini, 1983 

- 1987-ci illərdə dekanı işləmişdir. 1989 - 1991-ci illərdə kafedra 

müdiri əvəzi olmuş, 1991-ci ildə Azərbaycan Texnologiya 
İnstitutunun Bakı əmtəəşünaslıq fakültəsində, 1996-cı ildən isə 

Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda "Ərzaq 

malları əmtəəşünaslığı" kafedrasının müdiri seçilmişdir. Ona 

2000-ci ildə professor adı verilmişdir. 
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Ə.İ.Əhmədov Moskva, Alma-Ata, Kiyev, Xarkov, 
Odessa şəhərlərində və respublikada keçirilən konfranslarda 38 
dəfə çıxış etmiş, "Şəki şirniyyatı" adlı ilk kitabı 1970-ci ildə çap 
olunmuşdur. 12 dərs vəsaitinin, 40-a qədər proqram, metodik 
vəsaitin, 2 dərsliyin - "Tamlı malların əmtəəşünaslığı" (Bakı, 
1993, 17 ç.v.) və "Ərzaq malları əmtəəşünaslığı" ("Təfəkkür", 
1996, 20 ç.v.) kitablarının müəllifidir. Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərində üç dəfə (1987, 1990, 1997) nəşr edilən "Azərbaycan 
kulinariyası" kitab albomu, "Gənc ailənin ensiklopediyası" 
seriyasından "Dadlı və ləzzətli yeməklərin sirri" (1996), "1001 
şirniyyat" (1993), "Azərbaycan şərbətləri və sərinləşdirici 
içkilər" (1994), "Evdə konservləşdirmə" (1996), "Azərbaycan 
kulinariyasının inciləri" (1997) və "Ədviyyələr, qatmalar" 
(1998) kitabları hər bir azərbaycanlı ailəsinin stolüstü kitabına 
çevrilmişdir. 

ƏHMƏDOV RÜFƏT YUNUS OĞLU 

Rüfət Əhmədov 1949-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1966-cı ildə Şəki şəhər 11 No-li orta 
məktəbini bitirmişdir. Elə həmin ildə ADU- 
nun kimya fakültəsinə qəbul olunmuş və 
1971-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə 
qurtarmışdır. Ali məktəbi qurtardıqdan sonra 
təyinatla institutda saxlanmış və 1985-ci ildə "İzobutilenin metil 
və 2,5 dihallogenstirallarla birgə polimerlərinin özlülük aşkarı 
kimi sintezi və təbliği" mövzusunda k.e.d. Z.Ə.Sadıxovun 
rəhbərliyi və k.e.d., prof. A.D.Litmanovun elmi məsləhətçiliyi 
ilə Ümumittifaq Aşağı Molekullu Olefinlərin İstehsalı və Emalı 
üzrə Elmi-Tədqiqat Texnologiya İnstitutunda kimya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə 

etmişdir. Müdafiədən sonra bir müddət institutda laboratoriya 
müdiri, müəllim işləmiş, sonra isə Şəki şəhərinə gələrək rus orta 

200 

məktəbinin direktoru, respublika ixtisasartırma kursunun 
direktoru işləmişdir. Hazırda Şəki Pedaqofi Məktəbində 
müəllim işləyir. 

R.Əhmədov müxtəlif illərdə gənc alimlərin oksidləşdirici 
destruksiya üzrə respublika, ümumittifaq konfranslarında 
iştirak etmişdir. 16 məqalənin və bir müəlliflik 
şəhadətnaməsinin müəllifidir. Elmi-tədqiqat işinin praktik 
əhəmiyyəti Çelyabinsk traktor zavodunda aparılan sınaqlarla 
təsdiq olunmuşdur. 

ƏHMƏDOV NADİR ALI OĞLU 

Nadir Əhmədov 1940-cı ildə 
anadan olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının 

görkəmli istehsalatçısı, ictimai və dövlət 
xadimidir. 

Orta məktəbi 1957-ci lildə bitirib 

Bakı Rabitə Texnikumuna daxil 
olmuşdur. Bu onun taleyində, təhsil və 

gələcək əmək fəaliyyətində aparıcı rol 

oynamışdır. Həyat yolunun başlanğıcında seçdiyi peşəyə böyük 

maraq göstərməsi, istehsalatın, idarəetmənin sirlərini dərindən 

öyrənməsi sonralar onun respublikada birinci rabitəçi kimi 

yetişməsinə zəmin yaratmışdır. 

İşgüzarlıq, təşkilatçılıq və peşəkarlığı ilə ilk gündən 

kollektivdə seçilən N.Əhmədov rabitə sistemində ən aşağı 

vəzifədən başlayaraq ən yüksək mərtəbəyə yüksəlmiş, təcrübə 

toplamaq və biliyini artırmaqla bütün sınaqlardan alnı açıq 

çıxmışdır. Belə ki, o, 1960-cı ildə texnikumu bitirib, bir müddət 

Bakı Telefon Şəbəkəsində montyor, sonra isə texnik işləyib. Elə 

həmin il uğurla imtahan verərək Odessa Rabitə İnstitutunun 

"Elektrik rabitəsi" fakültəsinə qəbul edilib. 1965-ci ildə isə ali 
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təhsilini başa çatdırıb Bakı Telefon Şəbəkəsində mühəndis 
vəzifəsinə təyin olunub. 3 saylı ATS-də əvəzedici mühəndis, 
sonra da Mərkəzi Telefon Qovşağında stansiya sexinin rəisi 
vəzifəsinə irəli çəkilib. 

N.Əhmədov 1968-ci ildə Bakı Telefon Şəbəkəsində 
stansiya xidməti rəisi vəzifəsinə təyin olunandan bir müddət 
sonra hərbi qulluğa çağırılmışdır. İki il (1968 - 1970) ordu 
sıralarında vətənə borcunu yerinə yetirib yenidən Bakı Şəhər 
Telefon Şəbəkəsi İradəsinə qayıtmışdır. 

Əmək uğurları çoxaldıqca, təcrübəsi artdıqca vəzifə 
pillələri ilə daha yuxarılara irəli çəkilmişdir. 1970 - 1975-ci 
illərdə idarədə baş mühəndis, 1975 - 1985-ci illərdə rəls, 1985 - 
1997-ci illərdə rabitə nazirinin müavini işləmişdir. Nəhayət, 
zamanla ayaqlaşdığını, professionallığını, prinsipiallığını, 
müasir tələbləri ödəyən təcrübə və biliyini nəzərə alan 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 1997-ci ilin ortalarında 
Nadir Əhmədovu rabitə naziri təyin edir. 

O, işlədiyi bütün vəzifələrdə hər şeydən əvvəl novatorluğu 
ilə diqqəti cəlb etmişdir. Vətənini, xalqının mədəniyyətini 
ürəkdən sevdiyindən həmişə çalışmışdır ki, yurdun ən ucqar 
nöqtəsi ilə əlaqələr qurulsun, eləcə də respublikanın xarici 
ölkələrlə bağlantısı asanlaşdırılsın, insanlar informasiya 
bolluğunda üzsünlər. Son illərdə rəhbərlik etdiyi nazirlikdə 
dünyanın ən aparıcı rabitə sistemlərinin tələblərinə cavab verən 
yenidənqurma işləri aparılmış, ATS-lər tikilmiş, köhnələri 
müasir qurğularla əvəz edilmişdir. 

Qurub-yaratmaq həvəsi ilə yaşayan Nadir Əhmədov ölkə 
prezidentinin "Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdırl" 
çağırışını həyata keçirir və rabitəçilərin əməyinin şərəfli 
olmasını onların əməyinin minlərlə insana rahatlıq 
gətirməsində, gözdən-könüldən uzaq olanlar arasında körpü 
yaratmalarında görür. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasının müasir 
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rabitəçilər nəslinin yetişib formalaşmasında Nadir Əhmədovun əməyi təqdirəlayiqdir. Məhz onun ideya və təkliflərinə 
əsaslanan sivil dünya rabitə kommunikasiya sahələri ilə bağlı 
nailiyyətlərin gənc rabitəçilərə çatdırılması üçün nazirlik və 
onun idarələrində xüsusi kursların yaradılması göstərilən 
sahədəki uğurların əsasını təşkil edir. 

Rabitə Nazirliyinin Rabitə Kollecinin fəaliyyətinin 
bugünkü səviyyəsi Azərbaycan rabitəsinin gələcəyinin etibarlı 
əllərdə olduğunu deməyə əsas verir. Bu sahədə də nazir 
N.Əhmədovun dəst-xətti hiss edilməkdədir. 

ƏHMƏDOV NİCAT FAİQ OĞLU 

Nicat Əhmədov 1971-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1987-ci ildə Bakı şəhər 244 No-li orta 
məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Bakı Dövlət İŞ. 5 
Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuş, 1 
1992-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. Elmi 
Şuranın qərarı ilə N.Əhmədov aspiranturada saxlanmış, 1993 - 
1996-cı illərdə BDU-nun əyani aspiranturasında təhsil almış və 
vaxtından əvvəl prof. E.Ə.Məsimovun rəhbərliyi altında "Beyin 
peptidləri molekullarının quruluş təşkili" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1995-ci ildən fizika- 
riyaziyyat elmləri namizədidir. 

N.Əhmədovun əsas işləri endorfinlərin fəza quruluşunun 
öyrənilməsinə, biosistemlərin konformasiya keçidlərinin 
tədqiqinə həsr olunmuşdur. İyirmiyə qədər elmi məqalənin 
müəllifidir. Onların altısı xaricdə çap olunmuşdur, səkkiz 
beynəlxalq, respublika simpozium və konfranslarında elmi 
məruzə ilə çıxış etmişdir. O, bəzi endorfinlərin süni analoqlarını 
təklif etmişdir. 

N.Əhmədov təyinatla 1996-cı ildən bu vaxta qədər BDU- 
nun "Maddə quruluşu" kafedrasının müəllimi vəzifəsində 

203 



çalışır. 

Aspirantura dövründə əldə etdiyi elmi nailiyyətlərə və 
vaxtından əvvəl namizədlik dissertasiyası müdafiə etdiyinə görə 
1995-ci ildə Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 

ƏHMƏDOVA FƏRAYƏT RAMAZAN 
QIZI 

Fərayət Əhmədova 1950-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1967-ci ildə Şəki şəhər 3 No-li orta 
məktəbi bitirmişdir. 1971-ci ildə ADU-nun 
biologiya fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil 
olmuş, 1976-cı ildə qurtarmışdır. 1973-cü ildən universitetin 
"Mikrobiologiya" kafedrasında əvvəl laborant, sonra baş 
laborant, 1984 - 88-ci illərdə isə həmin kafedranın qiyabi 
aspirantı olmuşdur. 1991-ci ildə Moskvada K.A .Timiryazev 
adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Elmi Şurasında prof. 
H.S.Qasımovanın rəhbərliyi ilə "Azərbaycanın isti su 
mənbələrində Bacillus və Thermus cinsli termofil bakteriyaların 
yayılması" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. İlk dəfə olaraq dissertasiyada Azərbaycan 
Respublikası ərazisində isti su mənbələrinin mikrobiotası 
öyrənilmiş və öyrənilən 10 isti su mənbəyinin mikrobiotasının 
екоГој: amillərdən asılı olaraq müxtəlifliyi tədqiqatçıların 
nəzərinə çatdırılmış, ilk dəfə olaraq termal sulardan termofil 
sporlu və sporsuz bakteriyaların kulturaları toplanmış, onların 
növ və miqdar tərkibi müəyyənləşdirilmiş, bu kulturalardan 
elmi-tədqiqat işlərində və praktik dərs məşğələlərində istifadə 
edilməsi tövsiyə olunmuşdur. 

BDU-nun "Mikrobiologiya" kafedrasında 1993-cü ildən 
müəllim, 1995-ci ildən baş müəllim işləmiş və 1998-ci ildən 
indiyə qədər dosent vəzifəsində çalışır. Müxtəlif illərdə 
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İMİ ə As S Rad әт инәк 

aspirantların və gənc alimlərin elmi konfranslarında, 1985-ci 
ildə Alma-Atada keçirilən Ümumittifaq Mikrobioloqlar 
Cəmiyyətinin VII qurultayında, 1989-cu ildə Alma-Atada 
keçirilmiş ümumittifaq seminarda iştirak etmişdir. Fərayət 
Əhmədova "Mikrobiologiya" dərsliyinin (BDU nəşriyyatı, 
1998, 414 səh.), "Mikrobiologiyanın və virusologiyanın əsasları 
kursundan metodik göstəriş"in (1999, 22 səh.), o cümlədən 
Moskva, Alma-Ata və Bakı şəhərlərində nəşr olunmuş 21 elmi 
məqalənin müəllifidir. 

GÜLÜZADƏ UĞUZ ƏLƏSGƏR OĞLU 

Uğuz Gülüzadə 1937-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1954-cü ildə Şəki şəhər M.Qorki 
adına 10 saylı orta məktəbi başa vurmuşdur. 

Məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəlmiş, 
Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsinin Bakı yük 

stansiyasında fəhlə işləmişdir. İstehsalatdan .... 

ayrılmamaqla 1955-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası) "Neft və qaz mədənlərinin maşın və avadanlığı" 
fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuş və 1961-ci ildə tam 

kursu bitirərək mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnmişdir. 
1956 - 1957-ci illərdə Frunze adına Kükürd-turşu 

zavodunda 5-ci dərəcəli operator, 1957 - 1958-ci illərdə Yerli 

Sənaye Nazirliyinin "Metalçı" zavodunda texnoloq, mühəndis- 

texnoloq, 1958 - 1961-ci illərdə Bakı elektrik maşınqayırma 

zavodunun texniki-nəzarət şöbəsində mühəndis, nəzarətçi usta, 

yüksək gərginlikli aparatlar sexinin гә15 müavini, 1962-ci ildə 

Bakı elektromexanizasiya zavodunda sex гәлә işləmişdir. 

1962 - 1965-ci illərdə "Azərelektrikişıq" zavodunda baş 

mexanik, şöbənin böyük mühəndisi, lampa istehsalı sexinin rəls 

müavini, rəisi, mexaniki-instrument sexinin rəisi vəzifələrində 

ş 
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çalışmışdır. 

1965-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu "Neft və 
qaz mədənlərinin maşın və avadanlığı" kafedrasının aspirantı 
olmuşdur. 1967-ci ildə namizədlik dissertasiyasını başa 
çatdırmaq üçün Moskvaya, Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli 
Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Qazma Texnikası İnstitutuna 
(ÜİETQTİ) ezam olunmuş, 1969 - 1971-ci illərdə həmin 
institutun turbin qazma şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. 1971-ci ildə ÜİETQTİ-nin Bakıda yerləşən Sənaye- 
sınaq şöbəsinə köçürülmüş və bu şöbədə aparıcı elmi işçi 
vəzifəsində işləmişdir. 

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və qaz 
istehsalı üzrə Baş İdarəsinin nəzdində yaradılmış "Qazıma 
texnikası" İxtisaslaşdırılmış Xüsusi Konstruktor Bürosunun 
baş mühəndisi, 1993 - 1997-gi illərdə ingilis şirkətinin Bakı 
nümayəndəliyində neft və qaz mədənlərinin avadanlıqları üzrə 
mütəxəssis işləmişdir. 1997-ci il aprelindən təqaüdçüdür. 

1973-cü ildə Moskvada ÜİETQTİ-nin Elmi Şurasında 
texnika elmləri doktoru, professor, RF-nin əməkdar elm 
xadimi M.T.Qusmanın rəhbərliyi ilə "İki diametrli dərin 
quyuların qazılmasında turboburların yaradılması və onun 
istifadə edilməsi sahəsinin tədqiqatı" mövzusunda dissertasiya 
müdafiə etmiş, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq 
görülmüşdür. 

U.Gülüzadə dissertasiyanın müdafiəsindən sonra 
Azərbaycan quruda və Xəzər dənizində neft və qaz quyularının 
qazılmasında geniş tətbiq olunan hidravlik quyudibi 
mühərriklərinin yeni konstruksiyalarının yaradılmasında, 
sınaqdan keçirilib, istehsalata buraxılmasında, vintvari D tipli 
mühərriklərinin təkmilləşməsi, bu mühərriklərin qazmada və 
quyuların əsaslı təmirində geniş istifadə olunmasında, neft və 
qaz quyularının qazılması prosesində tutulma qəzalarının 
HZM-172 və TK-178 vasitəsilə azad edilməsində, 164 mm 
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diametrində şpindelsiz turboburların quyuların qazılmasında 
və ikinci lülənin kəsilməsi prosesində geniş tətbiqində, A6Ş 
maili turboburların konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsində 
və tətbiqində müvəffəqiyyətli olmuşdur. 

U.Gülüzadə 1969-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun professor-müəllimlərinin elmi- 
texniki konfransında, 1973 - 1988-ci illərdə neft və qaz 
sənayesinin İ.M.Qubkin adına Azərbaycan elmi-texniki 
cəmiyyətinin keçirdiyi konfranslarda "Neft və qaz quyularının 
hidravlik mühərriklərlə qazılmasının səmərələşdirilməsi" 
haqqında elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 34-dən çox elmi 
məqalənin, 10-dan çox fond işlərinin, 5 ixtiranın, 15 
səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 

O, 1982-ci ildə ÜİETQTİ-də keçirilən elmi-texniki 
müsabiqədə "Qazma texnikası və texnologiyası" sahəsində 
aparılan elmi-tədqiqat və təcrübi konstruksiya işləri"nə görə 
ikinci yer tutmuş və fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 1988-ci ildə 
SSRİ AAK-ın qərarı ilə baş elmi işçi diplomu verilmişdir. 

U.Gülüzadə hidravlik mühərriklərin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafına görə iki dəfə XTNS-nin bürünc medalları ilə təltif 
edilmişdir. Ona 1987-ci ildə neft sənayesindəki əmək 
fəaliyyətinə görə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin fəxri fərmanı, 
1989-cu ildə Moskva şəhər Deputatları Sovetinin qərarına görə 
"Əmək veteranı" medalı təqdim olunmuşdur. 

HACI ÇƏLƏBİ XAN QURBAN OĞLU 

Hacı Çələbi xan Şəki xanı (1747 - 1755), Şəki xanlığının 

banisidir. Dərviş Məhəmməd xanın nəslindəndir. İran 

hakimiyyətinə qarşı 1743-cü il Şəki üsyanına başçılıq etmiş və 

hakimiyyəti ələ keçirmişdi. 1744 - 1745-ci illərdə Şəkiyə hücum 

edən Nadir Şaha ciddi müqavimət göstərən Hacı Çələbi xan 

sonralar Şəkiyə vəkil təyin edildi. Nadir şah öldürüldükdən 
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(1747) sonra Hacı Çələbi xan Şəki xanlığının ilk xanı oldu. Hacı 
Çələbi xan Azərbaycan torpaqlarını Şəki xanlığına birləşdirmək 
siyasəti yeridirdi. O, Qəbələ, Ərəş, Qutqaşın sultanlıqlarını və 
Car-Balakən camaatlığını özündən asılı vəziyyətə saldı, bir neçə 
dəfə Şamaxı, Gəncə və Qarabağ xanlıqlarına hücum etdi. 
Qarabağ xanlığının mərkəzi Bayat qalasını bir aydan artıq 
mühasirədə saxlayan Hacı Çələbi xan Qarabağ, Naxçıvan, 
Qaradağ və Gəncə xanlıqlarının birləşmiş qüvvələri qarşısında 
geri çəkilməyə məcbur oldu. Hacı Çələbi xan XVIII əsrin 50-ci 
illərində Gəncə, Qazax, Şəmkir və Borçalı uğrunda mübarizədə 
Kartli çarı Teymurazı və Kaxeti çarı II İraklini bir neçə dəfə 
məğlubiyyətə uğratmışdır. 1752-ci ildə guya Şəki xanlığına 
qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə Teymuraz və II İrakli bəzi 
Azərbaycan xanlıqlarını Gəncədə görüşə dəvət etdi. Gəncəyə 
gələn qarabağlı Pənahəli xan, irəvanlı Hüseynəli xan, naxçıvanlı 
Heydərqulu xan, qaradağlı Qasım xan və gəncəli Şahverdi xan 
gürcü hakimləri tərəfindən xaincəsinə əsir alındılar. Bunu 
eşidən Hacı Çələbi xan Şəmkir yaxınlığında Teymuraz və П 
İraklini məğlubiyyətə uğradaraq keçmiş rəqiblərini azad etdi. 
Bu qələbə Qazax və Borçalıda Hacı Çələbi xanın hakimiyyətini 
təmin etdi, II İraklinin Azərbaycan torpaqlarını istila etmək 
təhlükəsini aradan qaldırıldı. 

Hacı Çələbi xan xanlığın iqtisadi qüdrətini 
möhkəmlətmək məqsədilə vergi sistemini nizama salmış, çoxlu 
ictimai bina (mədrəsə, məscid, hamam və s.) tikdirmiş, bir sıra 
abadlıq işləri aparmışdır. 

HACIZADƏ ƏBDÜRRƏHİM 
MƏMMƏDİYYƏ OĞLU 

Əbdürrəhim Hacızadə 1920-ci ildə İ 
anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Azərbaycan $ 
Dövlət Univeritetinin coğrafiya fakültəsin 

208 

bitirmişdir. 1950-ci ildə namizədlik, 1971-ci ildə doktorluq 
dissertasiyalarını müdafiə etmiş, professor elmi adını almışdır. 

Prof. Ə.M.Hacızadə Azərbaycanda iqtisadi və sosial 
coğrafiya elminin yaradıcılarından olmuş, BDU-nun "İqtisadi 
coğrafiya" kafedrasını təşkil etmiş, orada fundamental kurslar 
üzrə uzun illər mühazirələr oxumuş, yüksək səviyyəli elmi 
kadrlar yetişdirmişdir. 

Professor Ə.M.Hacızadə 190-dan çox elmi və tədris- 
metodiki əsərlərin, o cümlədən "Azərbaycanın sənaye 
kompleksi" (Bakı, 1975), "Azərbaycan SSR-in sənayesinin 
inkişafının təbii ehtiyatları" (Bakı, 1983), "Bakı - iqtisadi- 
coğrafi səciyyəsi" (Bakı, 1970) və s. əsərlərin müəllifi olmuşdur. 

Əbdürrəhim Məmmədiyyə oğlu Hacızadə 1991-ci ildə 
vəfat etmişdir. 

HACIZADƏ ZİYA SALMAN OĞLU 

Ziya Hacızadə 1934-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1951-ci ildə Bakı şəhər 1 saylı orta 
məktəbini qurtarmışdır. Həmin ildə o, 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun (indiki ADNA) geolofi-kəşfiyyat 
fakültəsinə daxil olmuş və 1956-cı ildə 
təhsilini başa vurmuşdur. Təyinatla Neft Daşlarına işə 
göndərilmiş, 1962-ci ilə qədər orada operator, mühəndis və 
böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. 

O, 1967-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda 

"Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı" 

kafedrasında əyani aspiranturanı bitirmiş və görkəmli alim- 

professor B.İ.Sultanovun rəhbərliyi ilə institutun geoloii- 

kəşfiyyat fakültəsinin İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında 

"Neftlilik-qazlılıqla əlaqədar olaraq Abşeron vilayəti qərb 

kənar zonasında qırməkanaltı lay dəstəsinin hidrogeolofi və 
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hidrokimyəvi xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bu mövzunun həmin sahənin 

neft yataqlarının işlənməsində müəyyən dərəcədə həm nəzəri, 

həm də praktik əhəmiyyəti olmuşdur, çünki belə hərtərəfli 

tədqiqat bu rayon üçün ilk dəfə aparılmışdır. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 

həmin kafedrada mühəndis, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 

O, 1968 - 1972 və 1980 - 1981-ci illərdə Əlcəzair 

Respublikasının Bumerdes şəhərinin Neft İnstitutunda fransız 

dilində geolofi fənlərdən dərs demişdir. 1972-ci ildən isə 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Neft-qaz mədən 

geologiyası" kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Bir sıra 

elmi konfranslarda hidrogeologiya üzrə məruzələr etmişdir. 

Onun 50-dən artıq elmi məqalələri vardır ki, onlardan üçü 

Əlcəzairdə çap edilmişdir. 

Z.Hacızadə bir sıra dərslik, dərs vəsaiti və metodik 

göstərişlərin müəllifidir. 1981-ci ildə "Maarif" nəşriyyatı onun 

27,8 həcmində "Neft-qaz axtarışı və neft-mədən geologiyası" 

dərsliyini çap etmişdir. Az.NKİ-nin nəşriyyatında 1966-cı ildə 

"Hidrogeologiya" (3,5 ç.v.), 1979-cu ildə "Neft-qaz yataqlarının 

hidrogeologiyasının əsas məsələlərinə dair" (5 ç.v.), "SSRİ-nin 

əsas neftli-qazlı artezian hövzələrinin hidrogeologiyası" (2,75 

с̧.у.) dərs vəsaitləri çap olunmuşdur. Bunlardan əlavə o, neft və 

qaz ehtiyatlarının hesablanması, struktur geologiya fənləri üzrə 

bir sıra metodik göstəriş və laboratoriya tapşırıqlarının 

müəllifidir və bunlar da çap edilmişdir. 

Z.Hacızadənin elmi tədqiqatlarının neft və qaz 

yataqlarının səmərəli işlənməsində, istismarın 
tənzimlənməsində mühüm rolu vardır. O, geolofi-kəşfiyyat 

fakültəsinin dekan müavini və dekanı olmuşdur. 

Z.Hacızadə 1991-ci ildə SSRİ Geologiya Nazirliyi 

tərəfindən "Yer dərinliklərinin kəşfi əlaçısı" nişanı ilə təltif 

edilmişdir. 
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HACIZADƏ HİKMƏT ƏBDÜRRƏHİM 
OĞLU 

Hikmət Hacızadə 1954-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1977-ci ildə ADU-nun fizika 
fakültəsini bitirmiş, 1983-cü ildə Moskvada 
fizika-riyaziyat elmləri namizədi adını almaq 
üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 
Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutunda böyük elmi işçi 
vəzifəsində işləmişdir. : 

1988-ci ildə "perestroyka" ilə başlayan Azərbaycanın 
istiqlal hərəkatında fəal iştirak etmiş, Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsinin yaradıcılarından biri, birinci İdarə Heyətinin üzvü, 
AXC-nin "Svoboda" qəzetinin redaktoru olmuşdur. Xalq 
Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə baş nazirin müavini və 
Azərbaycanın Rusiyada səlahiyyətli nümayəndəsi işləmişdir. 

1993-cü ildən Müsavat Partiyasının və onun Divanının 
üzvüdür. Demokratiya və İnsan haqları barəsində biliklərin 
ayılması ilə məşğul olan İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar 
Mərkəzinin (FAR CENTRE) qurucusu və vitse-prezidentidir. 

Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının nizamnamə və 
məramnamələrinin tərtibçilərindən biri, "keçid dövrü"nün 
problemləri, insan haqları tarixi və nəzəriyyəsi üzrə çoxsaylı 
məqalə və kitabçaların müəllifidir. Demokratiya problemlərinə 
həsr olunmuş Azərbaycanda ilk esse olan "Demokratiya 
haqqında 150 000 işarə" kitabı 1995-ci ildə nəşr edilib. "İnsan 
Haqları - bəşəriyyətin əsas ideyası" (1997), "Demokratiya: 
Gediləsi uzun bir yol" (Demokratiya Antologiyası) kitablarının 
müəllifidir (2001). 
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HACIYEV ƏLİƏŞRƏF YUNUS OĞLU 

Əliəşrəf Hacıyev 1896-cı ildə anadan 

olmuşdur. İlk təhsilini Şəkidə almışdı. Əlaçı 

şagird kimi Qori seminariyasına göndərilmiş 

və orada təhsilini davam etdirmişdir. Daha 

sonralar Bakı Universitetinin fizika 

fakültəsini bitirmiş və həmin ixtisas üzrə : 

Moskvada namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Uzun 

illər pedaqoyi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur, maarifçi bir 

şəxsiyyət kimi tanınmışdır. Ölkəmizin müxtəlif guşələrində 

məktəblərin, seminariya və texnikumların açılmasında fəal 

iştirak etmiş, yeni nəslin oxumasında, təhsil almasında böyük 

xidmətləri olmuş, Azərbaycan Pedaqoii İnstitutu açılmasında 

rolu olmuş, orada xeyli müddət fizika kafedrasının müdiri, Bakı 

Universitetinin elm üzrə prorektoru, Azərbaycan Qiyabi 

Pedaqoifi İnstitutunun müdiri və s. vəzifələrdə çalışmışdır. 1938- 

ci ildə "xalq düşməni" kimi cəzalandırılmış, böyük işgəncələrə 
məruz qalmış, əlil olmuş və 1941-ci ildə təqsiri sübut edilmədiyi 
üçün azad edilmiş, lakin Bakıda yaşamasına icazə verilmədiyi 
üçün ailəsi ilə birlikdə doğma vətəninə daşınmış, 1945-ci ildə 
ürək xəstəliyindən vəfat etmiş və Şəkidə dəfn olunmuşdur. 

HACIYEV ƏHMƏD CÖVDƏT İSMAYIL 
OĞLU 

Cövdət Hacıyev 1917-ci ildə anadan 
olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, 
Azərbaycanın Xalq artistidir (1960). İki dəfə ә 
SSRİ Dövlət mükafatı laveratı (1946, 1952) /. – ": 
olmuşdur. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı $ 
İdarə Heyətinin katibi (1985-ci ildə) Бу 
olmuşdur. 1935 - 1938-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

212 

Konservatoriyasında (L.M.Rudolfun bəstəkarlıq sinfində), 
1938 - 1941-ci illərdə Moskva konservatoriyasında 
(A.N.Aleksandrovun sinfində) oxumuş, 1947-ci ildə oranı 
bitirmişdir (Dmitri Şostakoviçin sinfini). 1947-ci ildən 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs demiş, rektor 
olmuş və 1963-cü ildən kafedrada professor vəzifəsində 
işləmişdir. 

Milli sinfoniyamızın yaradıcılarından biri olan 
C.Hacıyevin yaradıcılığının formalaşmasında Azərbaycan milli 
folklorunun, Ü.Hacıbəyov və rus bəstəkarlarının, xüsusilə 
D.D.Şostakoviçin böyük təsiri olmuşdur. Onun musiqisi 
vətəndaşlıq istiqaməti, dərin məzmunu və yüksək bədiiliyi ilə 
fərqlənir. 

Bəstəkarın ilk böyük əsəri bir hissəli "Simfoniya"dır 
(1936). O, tələbəlik illərində "Sosialist Azərbaycanı" (1936), 
A.S.Puşkinin ölümünün 100 illiyinə həsr etdiyi "Sibirə məktub" 
(1937) simfonik poemalarını, üç hissəli "Azərbaycan süitası"nı 
(1939), simli kvartet üçün süita (1941) və s. əsərlər bəstələmişdir. 
C.Hacıyev 1945-ci ildə Qara Qarayevlə birlikdə Böyük Vətən 
müharibəsinə həsr olunmuş "Vətən" operasını yazmışdır. 

C.Hacıyev 6 simfoniya bəstələmişdir. Onun sinfonik 
musiqisini qəhrəmanlıq motivləri, humanizm, insanın mənəvi 
gözəlliyinin tərənnümü və s. səciyyələndirir. O, Azərbaycan xalq 
musiqisinin müxtəlif yanrlarının, eləcə də muğam sənətinin bədii 
ifadə vasitələrindən, intonasiya-məqam quruluşundan, inkişaf 
prinsiplərindən bacarıqla istifadə edir. Onun simfoniyalarının 
lirik-dramatik, psixolo/i və fəlsəfi elementlərlə zənginliyi hələ 1- 
ci simfoniyada (1944) qabarıq təzahür etmişdir. Bəstəkarın 3-cü 
(1947) və Leninin xatirəsinə həsr olunmuş 4-cü (1956) 
simfoniyaları milli simfonik musiqimizin inkişafında xüsusi yer 
tutur. 5-ci ("İnsan. Torpaq. Kosmos", 1972) və 6-cı ("1917 - 
1977", 1977), "Şəhidlər" adlanan 7-ci simfoniyalarında 
sənətkarın vətəndaşlıq mövqeyi, quruculuq işlərinin vüsəti 
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fəlsəfi baxımdan əks olunmuşdur. Onun "Sülh uğrunda" (1957) 

simfonik poeması yüksək humanist ideyalarla aşılanmışdır. 

"Sülh uğrunda" poeması, 4-cü, 5-ci simfoniyalar Sovet simfonik 

musiqisində V.İ.Leninə həsr olunmuş yeganə triologiyadır. 

Onun "Zirvələrə doğru" simfonik poeması da bu mövzudadır. 
C.Hacıyev həmçinin orkestr üçün simfoniyettanın (1938), 

xor, solist və orkestr üçün oratoriyanın (1949), fortepiano üçün 

ballada (1952), sonata (1956), skersonun (1957), kvartet- 

poemanın (1965) və "Musiqi lövhələri"nin (1972), eləcə də bir 

sıra xor üçün əsərlərin və s. müəllifidir. Azərbaycan 

bəstəkarlarından N.Əliverdibəyov, N.Məmmədov, F.Quliyeva, 

A.Əlizadə, R.Mirişli, O.Felzer və b. onun yetirmələridir. 

C.Hacıyevin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 

inkişafında və təbliğindəki xidmətləri yüksək 

qiymətləndirilmişdir. O, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatına layiq 

görülmüş, Oktyabr inqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf 

nişanı" ordenləri və medalları, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının ali mükafatı - "Şöhrət" ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

C.Hacıyev 2002-ci ildə vəfat etmişdir. 

HACIYEV RƏMZİ ABDULLA OĞLU 

Rəmzi Hacıyev 1926-cı ildə anadan 4 “1 АЗ тк 
olmuşdur. Orta məktəbi Baş Göynük * 

kəndində qurtardıqdan sonra Bakıya gəlmiş 

və bir müddət Azneft Birliyinin Pirallahı 

qazma idarəsində nəzarətçi fəhlə işləmiş, 

1947-ci ildə Azərbaycan Politexnik 

İnstitutuna daxil olmuş və 1952-ci ildə qurtardıqdan sonra 

"Qipromornefteqaz" İnstitutunda mühəndis vəzifəsində işə 

başlayıb ömrünün axırına kimi bu institutda işləyib. 

1964-cü ildə "Dənizin 40 - 100 metr dərinliyində neft- 
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mədən polad adacıq özüllərinin möhkəmliyi və dayanıqlılığının 
tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, 
texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1969-cu ildə Hindistana ezam olunub. Hindistanın 

Dehradan şəhərində Kombi boğazında ilk dəniz özülünün 

lahiyəsini vermişdir. 2 aylığa çağırılan R.Hacıyev 1 il 3 ay 
müddətinə orada işləmişdir. O, keyfiyyətli işinə görə Hindistan 

dövlətinin Fəxri fərmanını almışdır. Fəxri fərmanı özülün 

açılışında ona şəxsən İndira Qandi təqdim etmiş və özülün 

simvolik açarını vermişdir. 
1969-cu ildə "Qipromornefteqaz"ın təsis etdiyi Fəxri 

kitaba adı salınmışdır. 

1979 - 1986-cı illərdə "Layihə sistemlərinin 

avtomatlaşdırılması" (LSA) şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1982-ci 

ildə 4 ay müddətində Fransada elmi ezamiyyədə olub. 1986-cı 

ildə Vyetnamın Vuntavo şəhərində yerləşən 

"VENSOVPETRO" morneft institutunda aparıcı elmi işçi 

vəzifəsinə ezam olunmuşdur. Vyetnamdan qayıtdıqdan sonra 

"Dərinsulu stasionar platformalar" şöbəsində layihənin baş 

mühəndisi vəzifəsində işləyib. "Koveroçkin" və "28 May" 

yataqlarında dəniz-stasionar platforma DSP-3, DSP-1 19 

hesablamaları yüksək səviyyədə aparılmışdır. Bu 

hesablamalarda horizontal və şaquli yüklərin təyinində ən yeni 

metodlardan istifadə etmişdir. Layihə yüksək səviyyədə qəbul 

olunmuşdur. Belə layihələr Rəmzinin həyatında onlarca 

olmuşdur. Keçmiş Sovet məkanının elə bir yeri yoxdur ki, onun 

yadigar layihələri qalmasın. Buna misal Sibirdə Samotlar 

bataqlığından keçən qaz trubin qurğusunu misal gətirmək olar. 

Bakının özündə onun hesablamaları ilə Dövlət Opera və Balet 

Teatrının tavanından asılan tondan çox çəkisi olan çilçırağı 

misal göstərmək olar (yanğından sonra). 

Rəmzi Hacıyev Azərbaycan Respublikasının Fəxri 

Fərmanını, Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin diplomunu 
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almışdır. O, uzun müddət Azərbaycan Politexnik İnstitutunda 
dərs demişdir. 

Rəmzi Hacıyev 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

HACIYEV FƏRMAN MUSTAFA OĞLU 

Fərman Hacıyev 1929-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1947-ci ildə Şəki şəhərindəki 5” 
S.M.Kirov adına 10 Ne-li orta məktəbi 
qurtarmışdır. Həmin il Azərbaycan Sənaye 
İnstitutuna daxil olmuş və 1953-cü ildə 
bitirmişdir. Təyinatla Bakı şəhərindəki Elmi- 
Tədqiqat və Layihə İnstitutuna işə göndərilmişdir. 1960-cı ildə 
"Устоиҹиван проҹносты и динамика нефтаных выпек" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, 1991-ci ildə isə 
"Науҹные основы проектированиа морских стапионарных 
платформ длиа освоенил нефтегазовых месторождении" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra Elmi- 
Tədqiqat və Layihə İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində 
işləmişdir. Doktorluq dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra 
işlədiyi Yer Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda 
"Dənizneftqaz-layihə"də direktor vəzifəsində işləmişdir. 1978-ci 
ildən Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetində və 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dosent, 1991-ci ildən 
isə professor vəzifəsində işləmişdir. 

Çap edilmiş kitabları: 
- Некоторые вопросы расҹета морских 

нефтепромысловых сооруженин. Баку, 1962. АЗНТО НГП. 
- Расҹет сваи морских нефтепромысловых сооружениИи. 

Баку, 1962. АЗНТО НГП. 
- Глубоководнан нефтепромысловал стапионарнал 

платформа дли условиИ Каспииского мори. Москва, 1980. 
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- Морские стапионарные двухларусные платформы. 
Москва, 1982. 

- Проҹносты и устоиҹивосты морских стапионарных 
платформ. Москва, 1984. 

- Нагрузка воздеИиства на морские стапионарные 
платформы. Москва, 1986. 

F.Hacıyev neft-qaz mədən qurğularının hesablanması və 
layihələndirilməsi üzrə 200-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 12 
nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

Bilavasitə onun iştirakı və rəhbərliyi ilə mühüm xalq 
təsərrüfatı əhəmiyyətli elmi-texniki və konstruktor işləri yerinə 
yetirilmişdir. Onun konstruktiv və nəzəri işləmələri əsasında 
hazırlanmış platformaların sənaye-sınaq və seriyalı nümunələri 
hazırda Xəzər dənizinin, Qara dənizin, Azov, Baltik, Cənubi 
Çin və hind dənizlərinin neft və qaz yataqlarında istismar 
olunmaqdadır. Bir çox illər ərzində SSRİ EA-nın su təsərrüfatı 
problemləri üzrə şurasının hidrotexniki qurğulara dalğaların 
təsiri üzrə komissiyanın üzvü, neft-qaz sənayesi Azərbaycan 
elmi-texniki cəmiyyətinin hidrotexnika bölməsinin sədri, 
zəlzələyə davamlı tikinti üzrə SSRİ Milli Komitəsinin 
Azərbaycan bölməsinin üzvü olmuşdur. Hazırda "Azərbaycan 
neft təsərrüfatı" yurnalının redaksiya şurasının və 

"Dənizneftqazlayihə" İnstitutu Elmi Şurasının üzvü, 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dissertasiya 
müdafiəsi üzrə ixtisaslaşmış Elmi Şuranın sədr müavini və 

Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetində dissertasiya 

müdafiəsi üzrə İxtisaslaşmış Elmi Şuranın üzvüdür. 10 il ərzində 

"Dənizneftqazlayihə" İnstitutunun direktoru və hazırda həmin 
institutda direktor müavini işləyir. 
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HACIYEV İMRAN MUSTAFA OĞLU 

İmran Hacıyev 1929-cu ildə anadan $ 
olmuşdur. 1947-ci ildə Şəki şəhər 10 Ne-li orta 

məktəbini qurtarmışdır. Azərbaycan Sənaye 57” 

İnstitutuna daxil olmuş və 1952-ci ildə Ҝӧ 
bitirmişdir. Təyinatla SVoroşilovqrad 

şəhərində "ВоропгиловграддорводстроИи" 

kombinatına işə göndərilib və 1955-cı ildə 

Bakı şəhərində elmi-tədqiqat və layihə institutuna işə qəbul 

edilmişdir. 1971-ci ildə "Исследованин динамики системы 

островные OCHOBaHH€-ÖypoBa3 вытпка при проводке морских 
нефтегазовых глубоких скважин" mövzusunda texnika elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə 

etmişdir. 

Müdafiədən sonra Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunda 

layihənin baş mühəndisi vəzifəsində işləmişdir. 

Çap edilmiş kitabları: 

- Глубоководнан нефтепромысловаз CTaHHOHapHas 

платформа дла условиИ Каспииского Mops. Москва, 1980. 

- Морские стапионарное двухаросные платформы. 

Москва, 1982. 

- Проҹноҹты и устоИҹивосты морских стапионарных 

платформ. Москва, 1986. 

İmran Hacıyev Neft-qaz-mədən qurğularının 

hesablanması və layihələndirilməsi üzrə 120-dək elmi əsərin 

müəllifidir. 
Əsərlərin siyahısından göründüyü kimi, onlar mötəbər 

nəşrlərin məhsuludur və bu, müəllifin yüksək səviyyəli 

mütəxəssis olmasından xəbər verir. 
Onun bilavasitə rəhbərliyi və şəxsi iştirakı ilə mühüm xalq 

təsərrüfatı əhəmiyyətli elmi-texniki və konstruktor işlərini 

yerinə yetirmişdir. Konstruktiv və nəzəri işlərin əsasında 
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hazırlanmış platformaların sənaye-sınaq və seriyalı nümunələri 

hazırda Xəzər dənizinin, Qara dənizin, Azov, Yəmən 

dənizlərinin neft və qaz yataqlarında istismar olunmaqdadır. 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 26 may 1991-ci il tarixli 

qərarı ilə "Xəzər dənizinin böyük dərinlikliklərində iri neft və 
qaz yataqlarının aşkar edilməsi və mənimsənilməsini 

sürətləndirilməsini təmin edən elmi-texniki kompleksin 
yaradılması və tətbiq olunması üçün" mövzusunda tədqiqlərinə 
görə ona Azərbaycan SSR-in dövlət mükafatı verilmişdir. 

Hazırda "Dənizneftlayihə" institutunda aparıcı elmi işçi 

vəzifəsində işləyir. 

HACIYEV SABİR SALEH OĞLU 

Sabir Hacıyev 1931-ci anadan = 

olmuşdur. 1949-cu ildə Şəki şəhər 10 No-li 

orta məktəbi bitirmişdir. 1949-cu ildə 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 

İnstitutunun (indiki ADNA) geolofi-kəşfiyyat 

fakültəsinə daxil olmuş və 1954-cü ildə "Dağ 
mühəndis geoloqu" ixtisası üzrə təhsilini başa vurmuşdur. 

Təyinatla "Dənizdə neft kəşfiyyatı qazma tresti"nə göndərilib 

və Çilov adasındakı qazma kontorunda mühəndis-geoloq 

vəzifəsinə təyin edilmiş, 1955 - 1957-ci illərdə həmin trestin 

METL-də lay fizikası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində 

çalışmışdır. 1958 - 1989-cu illər ərzində Azərbaycan neft 

kəşfiyyatı trestinin 2, 4 və 5 Ne-li qazma kontorlarında və 

Siyəzən qazma işləri idarəsində, Mişovdağ, Kürsəngi, 

Bəndovan, Hərami və Xəzəryanı -Quba neftli-qazlı sahələri 

üzrə böyük və baş geoloq vəzifələrində işləmişdir. 1983 - 1984- 

cü illərdə "Azərneft" İstehsalat Birliyinin baş marqşeyderi, 1990 

- 1994-cü illərdə kompleks geoloyi-topoqrafik ekspedisiyanın 
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baş geoloqu olmuşdur. 1994-cü ildən indiyə qədər isə Dənizdə 
neft və qazçıxarma İstehsalat Birliyinin "Dənizneftqazlayihə" 
DETL İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

S.Hacıyev 1982-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun 
Elmi Şurasında akademik S.H.Salayevin rəhbərliyi altında 
"Cənub-şərqi Qafqazın Xızı zonasının Mezozoy çöküntülərinin 
perspektivliliyi və yeni neft-qaz yataqlarının axtarış üsulları" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 
geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 

Azərbaycanın quru neft yataqlarında neftlə zəngin olan 
pliosen (məhsuldar qat) çöküntülərinin neftinin artıq 
tükənməkdə olduğunu nəzərə alsaq, onda neft hasilatına görə 
dünya üzrə əsas yer tutan və Azərbaycanda geniş yayılan 
mezozoy çöküntülərinin neftqazlılığını aşkara çıxarmaq kimi ən 
ümdə məsələlərdən biri olaraq qalır. 

O, Amerika neftçi-geoloqlar cəmiyyətinin Azərbaycan 
filialının üzvüdür. Dəfələrlə elmi konfranslarda və 
simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir, Rusiya, 
Amerika, İngiltərə və Norveçin müxtəlif neft şirkətlərinin təşkil 
etdikləri seminarların iştirakçısı, diplomlarının sahibidir. 

18 elmi məqaləsi çap olunmuş, 7 səmərələşdirici təklifin 
şəhadətnaməsini almışdır. Apardığı elmi tədqiqatların nəzəri və 
praktik nəticəsidir ki, Azərbaycanda yeni neft yataqlarının 
açılmasında aktiv əməli fəaliyyətinə görə ona keçmiş SSRİ 
Geologiya Nazirliyi tərəfindən "İlk neft yatağı açan" diplomu 
verilmişdir. 
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HACIYEV RASİM MƏMMƏDİYYƏ 
OĞLU 

Rasim Hacıyev 1925-ci ildə anadan 

olmuşdur. Şəki şəhər 10 Ne-li orta məktəbi 

bitirmişdir. 1948-ci ildə Moskva Geolofi- en 

Kəşfiyyat İnstitutuna daxil olmuş və 1953-cü ildə bitirmişdir. 
İnstitutu qurtardıqdan sonra Bakı şəhərində istehsalatda - 
Dəniz Geofiziki-Kəşfiyyat Trestində işləmişdir. 1957-ci ildən 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda 
çalışmışdır. 1958-ci ildə "Yer qabığı qatlarının sıxlığının və 

qalınlığının qravitasiya anomaliyalarına təsirlərinin hesaba 

alınması" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 

Müdafiədən sonra Geologiya İnstitutunda laboratoriya, 

sonradan şöbə müdiri işləmiş, eyni zamanda pedaqoli fəaliyyət 
göstərmişdir. 1966-ci ildə "Azərbaycanın dərinlik geolofi 

quruluşu" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. Dissertasiyanın elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
müəllif Azərbaycanın və Xəzər dənizi ərazilərində regional və 

lokal qravitasiya anomaliyalarını geniş tədqiq etmiş və neftli- 

qazlılığı haqqında fikirlər söyləmişdir. Onun rəhbərliyi altında 

Xəzər və dünyanın digər dənizlərinin dib-qravitasiya 

planalmasının ("Lövbərsiz" üsulla) metodikası və texnologiyası 

yaradılmışdır. 

O, bir çox forum, simpozium, konfrans və sessiyalarda 

məruzələr etmişdir. Azərbaycan Dövlət Universtitetində 

professor kimi fəaliyyət göstərmişdir. İki monoqrafiyası - 

"Dəniz geofizika kəşfiyyatı" (1962) və "Azərbaycanın dərin 

qatlarının geoloyi quruluşu" (1966) əsərləri çap olunmuşdur. 

Elmi tədqiqatlarında nəzəri və praktik cəhətdən 

kembriyəqədərdən başlamış Yer qabığı kəsilişinin təhlilini 

vermiş və onun inkişaf tarixini göstərmişdir. Yer qabığının iri 

strukturlarının dalğa nəzəriyyəsini irəli sürmüş və dalğa 
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proseslərinin səbəbini, qabıqaltı kütlənin hərəkətini, Yer 
qatlarının daxili dalğalarını və qravitasiya qərarsızlığını tədqiq 
etmişdir. Daxili dalğaların modelləşdirmə qurğusunun 
konstruksiyasına görə müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. 
Litosfera və astanosfera sərhədlərində daxili dalğaların riyazi 
modelləşdirilməsi ilə məşğul olmuş, laylı litosferanın əmələ 
gəlməsi nəzəriyyəsini təklif etmişdir. O, Azərbaycanda ilk dəfə 
olaraq ağırlıq kütləsinin əsri variasiyasının öyrənilməsinə və 
qüvvənin qabarmayan variasiyalarının sistematik tədqiqinə 
başlamışdır. İlk dəfə olaraq Abşeron yarımadasının ağırlıq 
qüvvəsinin qabarmayan variasiyaları xəritəsini tərtib etmişdir. 

Rasim Hacıyev 1988-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

HACIYEV ŞABAN SALAM OĞLU 

Şaban Hacıyev 1928-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1936 - 1946-cı illərdə Şəkidəki 10 
No-li məktəbdə oxumuş və gümüş medalla 
bitirmişdir. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinin 
fizika bölməsinə daxil olmuş və 1953-cü ildə 
oranı fərq-lənmə diplomu ilə qurtardıqdan sonra aaplkanınqakı 
saxlanılmış, 1957-ci ildə Azərbaycan EA-nın Y.Məmmədəliyev 
adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuna baş mühəndis 
vəzifəsinə, 1966-cı ildə həmin institutun qiyabi aspiranturasına 
qəbul olunmuş, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 
kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1968 - 1990-cı 
illərdə Bakı şəhərində Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və 
Kimya İnstitutunda çalışmışdır: 1968 - 1970-ci illərdə "Atom 
eneryisinin istifadəsi" kafedrasının assistenti, 1970 - 1977-ci 
illərdə həmin kafedranın dosenti, 1977 - 1990-cı illərdə "Nəzəri 
mexanika" kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. 20-dən 
artıq elmi əsərin müəllifi olmuşdur. 
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Şaban Hacıyev 1990-cı ildə vəfat etmişdir. 

HACIYEV EMİL MƏMMƏDİYYƏ 
OĞLU 

Mas 

Emil Hacıyev 1932-ci ildə anadan gp 

olmuşdur. Orta məktəbin 7-ci sinfini Şəkidə, 
10-cu sinfini isə Bakıdakı 44 No-li orta 
məktəbdə başa vurmuşdur. 1950-ci ildə 

Xarkov şəhərində hərbi-aviasiya məktəbinə 

daxil olmuş və 1952-ci ildə leytenant hərbi rütbəsini almışdır. 

Səkkiz il Sovet ordusunda qulluq etdikdən sonra 1958-cı ildə 
ordudan tərxis olunub Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna 

daxil olmuş və 1963-cü ildə başa vurub problem labora- 

toriyasında mühəndis vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. İnsti-tutda 

oxuyan zaman ikinci kursdan tələbə həmkarlar təş-kilatına sədr 

seçilmiş, partiya komitəsinin üzvü olmuş və nəhayət 4 - 5-ci 

kurslarda "Dəniz suyunun sənayedə isti-fadəsi" 

laboratoriyasında baş laborant vəzifəsində çalış-mışdır. 1964- 

cü ildə həmin institutda aspiranturaya qəbul olunmuş, 1969-cu 

ildə energetika və avtomatlaşdırma Elmi Şurasında texnika 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya 

müdafiə etmişdir. Eyni zamanda institutun nəzdində birillik 

xarici dillər kursunu (fransız dili) əla qiymətlə bitirmişdir. 

1968-ci ildən, əvvəl assistent və sonra dosent vəzifəsində 

işləmiş, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 

Gəncə filialına direktor təyin olunmuşdur. 

Professor İ.Z.Mokimskinin rəhbərliyi altında apardığı 

elmi işinin çox böyük elmi və praktik əhəmiyyəti vardır: Şirin su 

Bakıda daim çatışmır, defisitdir. Buna baxmayaraq suyun 807/- 

ni sənaye müəssisələri işlədir. Əgər sənaye müəssisələrinin dəniz 

suyu ilə təmin etsək, əhalinin şirin su problemini həll etmiş 

olarıq, namizədlik dissertasiyası bu məsələnin həllinə həsr 
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edilmişdir. 

Gəncədə Az.Pİ filialı bazasında Azərbaycan Texnologiya 
İnstitutunun yaradılması Azərbaycan ali təhsil sisteminin vacib 
məsələlərindən biri idi. Emil Hacıyev 4 il, yəni 1970 - 1974-cü 
illərdə həmin məsələnin həlli ilə məşğul olmuşdur. Sonrakı illər 
elmi-tədqiqat institutlarında (NİPİ - Ximavtomat - 8 il, Ekolofi 
innovasiya - 5 il, baş mühəndis, elmi işçi və şöbə müdiri 
vəzifələrində işləmişdir. Hazırda təqaüdçüdür, eyni zamanda 
Azərbaycan Universitetində dosent vəzifəsində çalışır. 

Onun 20-yə qədər elmi məqaləsi çapdan çıxmış və bir 
dərsliyi çapa təqdim etmişdir. 

HACIYEV MƏMMƏD MƏMMƏDİYYƏ 
OĞLU 

Məmməd Hacıyev 1937-ci ildə anadan al 
olmuşdur. 1954-cü ildə Şəki şəhər M.Qorki 
adına 10 Nə-li orta məktəbi bitirmiş, С̧.Пфгип 
adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
(indiki Texniki Universitet) mexanika fakültəsinə daxil olmuş, 
1959-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib mühəndis-mexanik 
ixtisasına yiyələnmişdir. Ali məktəbi qurtardıqdan sonra 1959 - 
1962-ci illərdə göndərişlə "Neftkimyacihaz" Xüsusi 
Konstruktor Bürosunda 1-ci dərəcəli konstruktor, 1962 - 1969- 
cu illərdə isə Ümumittifaq Elmi- -Tədqiqat Neft-maşınqayırma 
İnstitutunda baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1969-cu ildən 
keçmiş Azərbaycan Neftçıxarma Nazirliyi sisteminə 
köçürülmüş və 1970-ci ildən bu günə qədər geofiziklər ailəsində 
çalışır. 1970-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
Elmi Şurasında texnika elmləri doktoru S.H. Babayevin 
rəhbərliyi altında "Qazma avadanlığının bəzi kipləşdirmə 
qovşaqları hissələrinin yeyilməyə davamlılığının eksperimental 
tədqiqi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edib, 1971-ci ildə 
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texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 
M.Hacıyev 1970-ci ildən 1994-cü ilə qədər 
"Xəzərdənizneftgeofizkəşfiyyat" trestində və 1994-cü ildən bu 
günə qədər ARDNŞ-in Geofizika və Mühəndis Geologiyası 
İstehsalat Birliyində baş mexanik vəzifəsində çalışır. O, 1997-ci 
ildə Azərbaycan Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının 
doktoru seçilmişdir. 

M.Hacıyev 1966-cı ildə Kiyevdə keçirilən Ümumittifaq və 

eləcə də neft sənayesinə aid konfrans və seminarlarda iştirak 
etmişdir. 

1963 - 1988-ci illərdə istehsalatdan ayrılmadan 

respublikanın müxtəlif ali təhsil ocaqlarında pedaqofi 

fəaliyyətlə məşğul olmuş, texniki fənlərdən mühazirələr 

oxumuşdur. Onun 20-dən artıq elmi əsəri və bir elmi-texniki 

icmalı çap olunmuşdur. İstehsalatda tətbiq olunmuş və yüksək 

iqtisadi səmərə vermiş 25-dən artıq səmərələşdirici təklifin 

müəllifidir. Hazırda Geofizika və Mühəndis Geologiyası 

İstehsalat Birliyi müəssisə və təşkilatlarının baş mexanik 

şöbələrinin fəaliyyətini, avadanlıqların səmərəli istismarı, 

istifadə olunmasının effektivliyinin yüksəldilməsini həyata 

keçirir. 

M.Hacıyev 1989 - 1990-cı illərdə Kuba Respublikasında 
xidməti ezamiyyətdə olmuş və Karib dənizinin dayaz zonasında 

seysmik axtarışlar aparan xüsusi gəmidə geofiziki avadanlıqları 

üzrə mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildə Azərbaycan 

Milli Geofizika Komitəsinin üzvü seçilmişdir. İstehsal-elmi 

fəaliyyətinə görə 1985-ci ildə "Əmək veteranı" medalı və 1986-cı 

ildə "Qaz Sənayesi Nazirliyinin əlaçısı" döş nişanı ilə təltif 

olunmuşdur. Kuba Respublikasında xidməti ezamiyyətdə 

olarkən 1989-cu ilin istehsalat planının yerinə yetirilməsində 

fəal iştirak etdiyi üçün Kuba Respublikası Milli Geofizika 

İdarəsinin Fəxri fərmanına layiq görülmüşdür. 

225 



HACIYEV AYDIN NAZİM OĞLU 

Aydın Hacıyev 1953-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1971-ci ildə Bakıdakı 6 No-li orta 

məktəbi, 1976-cı ildə isə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. 

1974 - 1981-ci illərdə ictimai və dövlət işində 

çalışmışdır. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Xalq Təsər-rüfatı İnstitutunun "Tarix" kafedrasına müəllim 

vəzifəsinə seçilmişdir. Həmin ildə ADU-nun "Ümumi tarix" 

kafedrasının dissertantı kimi təsdiq olunmuşdur. Namizədlik 

dissertasiyasının mövzusu "Tələbə-gənclərin kommunist 

tərbiyəsində Azərbaycan SSR-in ali məktəblərinin partiya 

təşkilatlarının fəaliyyəti (1976 - 1980-ci illər)" olmuşdur. Elmi 

rəhbəri t.e.d., mərhum professor Sabir İbrahimov idi. 

A.Hacıyev 1989-cu ildə Bakı Ali Partiya Məktəbində 

"Tarix" kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə seçilmiş, 1990-cı ildə 

ADU-nun Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan KP MK-da təlimatçı 

vəzifəsində çalışmış, 1991-ci ildə Bakı Sosial İdarəetmə və 

Politologiya İnstitutunun "Siyasi tarix" kafedrasının müdiri 

təyin olunmuşdur. 1992-ci ildə ona dosent adı verilmişdir. 

O, 1990-cı ildə Azərbaycan EA Tarix Muzeyinin 

doktorantı təsdiq olunmuşdur Doktorluq işinin mövzusu çox 

aktual bir problemə - "Cənub-Qərbi Zaqafqaziyada 1918 - 

1920-ci illərdə xırda dövlət qurumlarının formalaşması", başqa 

sözlə desək, Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixinə həsr 

olunmuşdur. Onun elmi məsləhətçisi mərhum akademik, tarix 

elmləri doktoru, professor Püstəxanım Əzizbəyova olmuşdur. 

A.Hacıyev 1994-cü ildə Moskvada V.İ.Lenin adına Moskva 

Dövlət Pedaqofi Universitetində doktorluq dissertasiyasını 

müdafiə edir. Həmin ildə BSİPİ-nin Elmi Şurasında professor 
vəzifəsinə seçilir və 1998-ci ilə qədər həmin vəzifədə çalışır. O, 
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40-dan artıq monoqrafiya, elmi-tədqiqat və elmi-publisistik 
məqalələrin, elmi-metodik işlərin müəllifidir. 

Hazırda Moskva şəhərində ali təhsil sistemində çalışır. 

HACIYEV VÜQAR MƏMMƏD OĞLU 

Vüqar Hacıyev 1972-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1989-cu ildə T.İsmayılov adına 6 
saylı orta məktəbi qurtarmış, Bakı Dövlət 
Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuş 
və 1994-cü ildə oranı bitirmişdir. Ali məktəbi 
qurtardıqdan sonra Elmi Şuranın qərarı ilə 
aspiranturaya zəmanət almış, oranı qiyabi yolla 1998-ci ildə 
başa vurmuşdur. 1999-cu ilin aprel ayında Azərbaycan EA 
Fotoelektronika İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında 
"Anizotrop dispersiya qanunu nazik təbəqələrdə kvant ölçü 
effektləri" mövzusunda fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 
professor B.İ.Quliyevin rəhbərliyi altında namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Dissertasiyada kvantlaşmış anizotrop enerii sprektri olan 
n-Ge və n-Si nazik təbəqələrdə müəyyən termodinamik və 
kinetik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. İşin nəzəri əhəmiyyəti 
ondan ibarətdir ki, ilk dəfə n-Ge və n-Si nazik təbəqələrinin 
parametrləri təyin edilmiş və onlar ölçülü anizotropiya 
hadisələrini eksperimentdə müşahidə etmək üçün məsləhət 
görülmüşdür. 

V.Hacıyev 1995 - 98-ci illərdə 3 dəfə gənc alimlərin və 
aspirantların respublika elmi-texniki konfranslarında iştirak 
etmişdir. Onun dövri mətbuatda 9 elmi məqaləsi (1 məqalə 
Türkiyədə çap olunub) nəşr edilmişdir. 
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HACIYEVA (ORUCƏLİYEVA) TAHİRƏ 

ABDULLA QIZI 

Tahirə Hacıyeva 1942-ci ildə anadan 

olmuşdur. 5-ci sinfə qədər Baş Göynük kənd 

məktəbində oxumuş, 1955-ci ildən Bakıdakı | 

194 saylı orta məktəbdə təhsilini davam FE” 

etdirmişdir. 1961-ci ildə Azərbaycan Neft və |. 

Kimya İnstitutuna daxil olmuş və 1967-ci ildə mühəndisə 
texnoloq ixtisası üzrə qurtarmışdır. İnstitutu bitirdikdən sonra 

Azərbaycan EA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda baş 

laborant, kiçik elmi 1561, elmi işçi vəzifələrində işləmiş, 1971-ci 

ildə "Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası ixtisası" üzrə 

aspiranturaya daxil olmuş, keçmiş Sovet məkanının ilk polimer 

alimlərindən biri olan A.A. Berlinin və Ə.Rəhimlinin rəhbərliyi 
altında 1980-ci ildə "Yarımkeçiricilik xassələri olan 

polihidroxinolun alınması və tədqiqi" mövzusunda dissertasiya 

müdafiə edib kimya elmləri namizədi alimlikdərəcəsi almışdır. 

T.Hacıyeva 1984-cü ildən "Dənizneftqaz" Elmi-Tədqiqat 

Layihə İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində işləyir. Son beş il 

müddətində bu institutun "Neft, qazçıxarma və layihələrin 

avtomatlaşdırılması sistemi" şöbəsinin elmi katibi vəzifəsini 

daşıyır. 10-dan çox müəlliflik şəhadətnaməsinin, bir patentin və 

30-dan çox elmi işin müəllifidir. Onun tezisləri bir çox xarici 

ölkələrdə, o cümlədən Braziliyanın Rio-de-/aneyro şəhərində, 

Bolqarıstanda çap olunmuşdur. 

HƏBİBULLAYEV SƏLAHƏDDİN 
BƏXTİYAR OĞLU 

Səlahəddin Həbibullayev 1951-ci ildə 

anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şəki şəhər 2 No- 

li məktəbdə almış və 1969-cu ildə bitirmişdir. 
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Həmin il Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub, 1974-cü ildə 

universiteti "Tətbiqi riyaziyat" ixtisası üzrə qurtarıb. 1974 - 

1978-ci illərdə təyinatla Sumqayıt şəhərində Neft-Kimya 
Avtomatlaşdırılmasının Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunda, 

sonra isə Ç.İldırım adına Politexnik İnstitutda (indiki Texniki 
Universitet) hesablama mərkəzində işləmişdir. Az.TU-da 

işləyərkən elmi fəaliyytini genişləndirmiş və dissertant 

olmuşdur. 1994-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə 

edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
1995-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 

"Hesablama maşınları və proqramlaşdırma" kafedrasında 

dosent vəzifəsində çalışır. 30-a qədər elmi məqalə və 2 dərs 

vəsaitinin müəllifidir. Son zamanlar yazdığı dərs vəsaitləri 

kompüter texnologiyası ilə bağlıdır. Müxtəlif dövrlərdə elm və 

texnikanın inkişaf səviyyəsi ilə səsləşən, geniş əks-səda yaradan 

məqalələri ilə şöhrətlənmişdir. Kompüter və kompüterləşmə 

məsələləri ilə yaxından məşğuldur və göstərilən sahənin ən 

tanınmış mütəxəssislərindən hesab edilən S.B.Həbibullayev öz 

sadəliyi, təvazökarlığı və səmimiliyi ilə işlədiyi kollektivdə və 

həmkarları arasında hörmət qazanmışdır. 

2001-ci ildən Azərbaycan Respublikası AAK-ın qərarı ilə 

ona dosent diplomu verilmişdir. 

HƏZRƏTOV FƏRMAN ZÜLFİ OĞLU 

Fərman Həzrətov 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1957-ci ildə Şəki şəhər 11 Ne-li orta 

məktəbi bitirmişdir. 1962-ci ildə Azərbaycan 

Politexnik İnstitutuna daxil olmuş, 1967-cı 

ildə mühəndis-mexanik ixtisası üzrə institutu 

qurtarmışdır. Təyinatla hərbi aviasiyaya 

(BAPKO) işə göndərilmiş, mühəndis- texnoloq, texniki şöbənin 

müdiri, baş texnoloq, baş mühəndis vəzifələrində işləmişdir. 
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1989-cu ildə N.E.Bauman adına Moskva Ali Texniki 
Məktəbində SSRİ ali təhsil nazirinin müavini, prof. 
L.M.Tereşenkonun rəhbərliyi ilə "Yeyilməyə qarşı möhkəmliyi 
yüksəldilmiş ştamp poladlarının elbor-elektrik kimyəvi üsulla 
pardaxlanması prosesinin işlənməsi və tədqiqi" mövzusu üzrə 
dissertasiya müdafiə edib texnika elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. Onun elmi işləri Moskva, Yaroslavl, Могопеј, 
Vladimir, Bakı və s. zavodlarında tətbiq olunmuşdur. Elmi işi 
üzrə iki idarəedici texniki material (RTM) SSRİ Elektrik 
Texnikası Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş və istehsalata 
buraxılmışdır. SSRİ-nin bir çox şəhərlərində (Moskva, Penza, 
Tallinn, Bakı və s.) konfranslarda çıxışlar etmişdir. 

. F.Həzrətov 1990-cı ildən Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri 
Universitetində pedaqofi fəaliyyətə başlayıb, 1993-cü ildə 
dosent elmi dərəcəsini almışdır. 20-dən çox elmi məqalənin və 
iki ixtiranın müəllifidir. 1991-ci ildə elmi ixtiralarının 
səmərəliliyinə görə "SSRİ ixtiraçısı" medalı ilə təltif edilmişdir. 

HƏMİDOV MƏMMƏDŞƏRİF 
HƏBİBULLA OĞLU 

Məmməğdşərif Həmidov 1917-ci ildə ә 
anadan olmuşdur. Sovet hərb sənətinin 
görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdur. 
1940-cı ildən Sovet ordusunda xidmət İİİ” 
etmişdir. 1929-cu ildən Şəkinin ipəksarıma isək дел а 
1937 - 40-cı illərdə Şəki rayon komsomol və partiya 
komitələrində işləmişdir. Böyük Vətən müharibəsində vzvod 
komandirinin köməkçisi, batalyon qərargahının rəisi, diviziya 
qərargah əməliyyatının bölmə rəisinin köməkçisi olmuşdur. O, 
1945-cı ildə Ali zabitlər məktəbini bitirmişdir. Xaçmaz rayon 
hərbi komissarı (1946 - 1949), Azərbaycan SSR Hərbi 
Komissarlığında şöbə rəisi (1949 - 1956), Bakı şəhər hərbi 
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komissarı (1956 - 1960) vəzifələrində çalışmışdır. 1960-cı ildə 

ADU-nun tarix fakültəsini bitirmişdir. 1960 - 1969-cu illərdə 

Azərbaycan SSR-in hərbi komissarı idi. M.Həmidov 

Azərbaycan KP 27-ci qurultayında MK üzvlüyünə namizəd 

seçilmişdi. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (7-ci çağırış) deputatı 
olmuşdur. 2-ci dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni, 2 "Qırmızı 

Ulduz" ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Həlak olduğu 
yerdə (Goranboy - Gəncə avtomobil yolu kənarında) xatirə 

abidəsi qoyulmuşdur. Bakıda və Şəkidə adına küçə, gəmi, 

məktəb vardır. 

HƏMİDOV ŞƏMSƏDDİN QAFUR 
OĞLU 

Şəmsəddin Həmidov 1927-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1942-ci ildə Şəkidə 10 No-li 

orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib, Şəki ikilllik 
Müəllimlər İnstitutunun fizika-riyaziyyat 

fakültəsinə daxil olmuşdur. 1944-cü ildə 

ADU-ya qəbul olunmuşdur. 1949-cu ildə ADU-nun fızıka- 

riyaziyyat fakültəsinin fizika şöbəsini qurtarmışdır. Təyinatla 

Quba ikiillik Müəllimlər İnstitutuna baş müəllim 

göndərilmişdir. 1958-ci ildən 1966-cı ilə kimi M.Əzizbəyov 

adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunda işləmiş, 1966-cı ildən 

indiyə qədər Bakı Dövlət Universitetinin "Ümumi fizika" 

kafedrasında əvvəlcə assistent, baş müəllim, nəhayət dosent 

vəzifəsində işləyir. 

Ş.Həmidov 1971-ci ildə akademik H.İ.Əmirxanovun və 

texnika elmləri doktoru, prof. Ə.M.Kərimovun rəhbərliyi 

altında "Böhram oblastı da daxil olmaqla hal parametrlərini 

geniş dəyişmə intervalında bəzi aromatik karbohidrogenlərin 

sabit həcmdə istilik tutumunun eksperimental tədqiqi" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyasını BDU-nun fizika 
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fakültəsinin Elmi Şurasında müdafiə etmişdir. Dissertasiya işi 

termodinamikada çətin ölçülən bir məsələyə - mayelərin sabit 

həcmdə istilik tutumunun tədqiqinə həsr olunmuşdur. İş 

maddənin böhran halının öyrənilməsi sahəsində böyük nəzəri və 

praktik əhəmiyyətə malikdir. 

O, istilik fizikasına həsr olunmuş ümumittifaq 

konfranslarında (1968, Bakı, 1970, Odessa), mayelərdə 

relaksasiya hadisələri problemi üzrə ümumittifaq 

simpoziumunda (1969, Düşənbə) çıxış etmişdir. 40-a yaxın 

elmi-metodik məqaləsi çap olunmuşdur. "Fizikadan olimpiada 

məsələləri" (Maarif, 1987), "Fizika məsələləri" (1999) dərs 

vəsaitlərinin müəllifidir. 

Ş.Həmidov bir çox ictimai işlər aparmış, 70-ci illərdə 

fakültə partiya təşkilatının katibi, universitetin partiya 

təşkilatının üzvü olmuş, hazırda fakültə Elmi Şurasının 

üzvüdür. 

HƏMİDOV TELMAN MUXTAR OĞLU 

Telman Həmidov 1940-cı ildə anadan ”” 
olmuşdur. O, 1948 - 1958-ci illərdə orta ” 

məktəbdə oxumuş, 1958-ci ildə Azərbaycan 

Politexnik İnstitutuna daxil olmuş, 1953-cü 

ildə institutun inşaat fakültəsini qurtarmışdır. 

Oxuduğu illərdə nümunəvi tələbə 

olduğundan, institutu qurtaran kimi "Mühəndis rəsmxətti" 

kafedrasında assistent vəzifə-sinə işə götürülmüşdür. İnstitutda 

işlədiyi ilk gündən onu qabiliyyətli, bacarıqlı, təvazökar və 

savadlı bir müəllim kimi tanımışlar. Buna görə də T.Həmidov 

1969-cu ildə baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir. 

1975-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu 
təşkil olunduqdan sonra T.Həmidov öz fəaliyyətini burada 

"Mühəndis qrafikası" kafedrasında davam etdirmişdir. 
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T.M.Həmidov 1975-ci ildə görkəmli alim, texnika elmləri 
doktoru, professor A.Mustafayevin rəhbərliyi altında 

hazırladığı elmi dissertasiyasını müdafiə edərək, texnika elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. O, 1991-ci ildə 
dosent elmi adını almışdır. 

T.Həmidov dəfələrlə beynəlxalq elmi-metodik 
konfranslarda məruzə etmiş, 22 elmi-metodik əsər çap 

etdirmişdir ki, əsərlərdən 5-i fransız dilində nəşr edilmişdir. Rus 

və fransız dillərini öz ana dili kimi bilən T.M.Həmidov 4 il 

müddətində (1982-1986) Əlcəzairin Bumerdez şəhərindəki Milli 

Neft, Qaz və Kimya İnstitutunda tələbələrə "Tərsimi həndəsə", 

"Rəsmxətt" və "Mühəndis qrafikası" fənlərindən dərs demişdir. 

Əlcəzairdə ali məktəbdə dərs dediyi illərdə 350 səhifəlik elmi- 

metodik əsər yazmışdır. Həmin əsərlərdən indi də Əlcəzair 

tələbələri dərslik kimi istifadə edirlər. 

Əlcəzairdə işləyərkən, 1985-1986-cı illərdəki tədris və elmi 

işlərindəki müvəffəqiyyətlərə görə, Həmidov Telman oradakı 

Sovet nümayəndəliyi tərəfindən "Nümunəvi əmək zərbəçisi" 

fəxri adına layiq görülmüşdür. T.Həmidov Türkiyənin Sibas 

şəhərində yerləşən Texniki Universitetdə işləmişdir. 1991-1995- 

ci illər üçün Memarlıq və İnşaat Universitetinin dövlət büdcəli 

"İnşaat-Memarlıq və maşınqayırma konstruksiyaların optimal 

layihələndirilmə məsələləri" elmi işinin yerinə yetirilməsində 

Həmidov Telmanın çox böyük rolu olmuşdur. 

Həmidov Telman1995-ci ildə faciəli surətdə dünyasını 

dəyişmişdir. 

HƏMİDOV RAFAFL HÜSEYN OĞLU 

Rafael Həmidov 1947-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1965-ci ildə Şəkidəki 10 Ne-li orta сәф 
məktəbi qurtarmışdır. Həmin ildə Bakı | 

Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat If 
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fakültəsinə daxil olmuş, 1970-ci ildə oranı bitirmişdir. Elmi 
Şuranın qərarı ilə aspiranturada saxlanmışdır. 1984-cü ildə 
Azərbaycan EA müxbir üzvü C.E.Allahverdiyevin elmi 
rəhbərliyi altında "Bəzi çoxkriteriyalı optimallaşdırılma 
məsələlərinin həll üsulları" mövzusunda Elmlər 
Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun Elmi Şurasında 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Alınmış nəticələrin 
praktik tətbiqi müvafiq sənədlərlə təsdiqlənmişdir. Alınan 
nəzəri nəticələrin sonrakı inkişafı müəllifin işlərində öz əksini 
tapmışdır. 

Rafael Həmidov Kibernetika İnstitutunda baş elmi işçi, 
1990 - 1997-ci illərdə Neft Akademiyasında dosent, 1997-ci 
ildən BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində 
dosent işləyir. 

O, 1976-cı ildə riyaziyyatçıların Kanadada keçirilən 
konqresində və 1999-cu ildə Bakıda keçirilən simpoziumda 
iştirak etmişdir. Riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə aid 27 
məqalənin müəllifidir (17-si xaricdə çap olunmuşdur). 

HƏMİDOV RƏHMAN HÜSEYN OĞLU 

Rəhman Həmidov 1949-cu ildə anadan | 
olmuşdur. 1966-cı ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 5” 
məktəbi qurtarıb Azərbaycan Dövlət | 

Univercitetinin kimya fakültəsinə qəbul 

olunmuş, 1971-ci ildə oranı bitirmişdir. Üç il 
müəllimlik fəaliyyətindən sonra Azərbaycan EA Şəki Zona 
Elmi bazasında bir il kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1975 
- 1978-ci illərdə EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun 
əyani aspirantı olmuşdur. Akad. H.Şahtaxtinskinin rəhbərliyi 
ilə "Filizçay polimetal filizindən alınmış mis konsentratından 
misin pirohidrometallurgiya üsulları ilə çıxarılması" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək alimlik 
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dərəcəsi almışdır. Elmi işləri Filizçay polimetal filizinin birbaşa 
işlənilməsinə - yandırılma, reduksiya, məhlula köçürülmə, 
ekstraksiya və s. proseslərin fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqinə 
həsr edilişdir. 

Görülmüş işlərin nəticələri Mendeleyev qurultaylarında 
(Bakı), keçmiş ittifaq konfranslarında (Alma-Ata, Karakanda, 
Bakı, Gəncə və s.) dinlənilmiş və dərc edilmişdir. Dörd ixtiranın 
müəllifidir. 

Eyni zamanda respublikada ilk dəfə olaraq energetika 
üçün strateli əhəmiyyət daşıyan yüksək gərginlik 

məhdudlaşdırıcıları hazırlanması texnologiyasının 
mənimsənilməsi müəlliflərindən biridir. 

Rəhman Həmidov hazırda Azərbaycan EA QÜFKİ-də 
böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

HƏSƏNOV ƏŞRƏF HƏSƏN OĞLU 

Əşrəf Həsənov 1909-cu ildə anadan olmuşdur. Görkəmli 

Azərbaycan Sovet diriforu, Azərbaycan SSR xalq artisti (1959), 

Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi (1940), pedaqoq 

olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını (1932, 

orkestr sinfini) və Moskva Dövlət Konservatoriyasını (1938, 

A.Qauk və Q.A.Stolyarovun diriyorluq sinfini) bitirmişdir. 

Azərbaycan Radio Komitəsi nəzdində simfonik orkestrə 

rəhbərlik etmişdir (1938 - 1950). 1932 - 1979-cu illərdə 

Azərbaycan Opera və Balet Teatrının diriy)oru olmuşdur. 

Professional təhsil almış ilk azərbaycanlı diriyorlardan olan 

Əşrəf Həsənov opera teatrında "Leyli və Məcnun", "Koroğlu" 

(Ü.Hacıbəyov), "Şahsənəm" (R.Qliyer), "İvan Susanin" 

(M.Qlinka), "Traviata", "Aida" (C.Verdi), "Qaratoxmaq 

qadın", "Yevgeni Onegin" (P.Çaykovski), "Qar qız" (N.Rimski- 

Korsakov), "Karmen" (1T.Bize), "Anuş" (A.Tiqranyan), "Su 

pərisi" (A.Darqomiiski) və s. tamaşalarda diriforluq etmişdir. 
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D.Şostakoviçin 7-ci ("Leninqrad") simfoniyasının SSRİ-də ilk 

ifaçılarındandır. 

Ə.Həsənov 1949 - 1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasında opera hazırlığı sinfinə rəhbərlik etmişdir. 

"Şərəf nişanı" ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 

HƏSƏNOV ALLAHVERDİ BİYAKİR 

OĞLU 

Allahverdi Həsənov 1957-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1973-cü ildə Kiş kənd 1 No-li orta 

məktəbini qurtarmışdır. Həmin ildə 5 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin ŞS 
mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş i 

və oranı 1978-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinat 

üzrə Azərbaycan ЕА Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun 

(RMİ) riyazi modelləşdirmə üzrə Xüsusi Konstruktor 

Bürosunda işə başlamış, 1980-ci ildə RMİ-nin aspiranturasına 

(istehsalatdan ayrılmamaqla) daxil olmuşdur. 1984-cü ildə 

RMİ-nin İxtisaslaşmış Elmi Şurasında "Deformasiya edən bərk 

cisimlər mexanikası" ixtisası üzrə "Özlü elastik mühitlərdə 

qərarlaşmamış istilik mexaniki dalğaların yayılmasının bəzi 

məsələləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. Elmi rəhbəri M.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin professoru İ.A.Kiyko olmuşdur. 

Dissertasiyada yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticələri əsasən müdafiə sənayesi müəssisələrində: Bərk 

polimer materiallara dinamik xarici təsirlər zamanı yüklənmədə 

öz-özünə yanması, plastik lövhələrin üst laylarının istilik 

dalğaları vasitəsilə möhkəmliyinin artırılması, raket sistemləri 

üçün "bərk yanacaq" konstruksiyalarının təhlükəsiz istismarı və 

s. sahələrdə praktik tətbiqini tapmışdır. Elmi tədqiqat işi 1984- 

cü ildə keçmiş SSRİ-də ən vacib işlər siyahısına salınmışdır. 
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Dissertasiya işində təklif olunmuş nəzəri-riyazi üsullar müəyyən 
sinif məsələlərin həllində yeni və effektiv üsul kimi sahənin 

aparıcı alimləri tərəfindən etiraf və qəbul edilmişdir (Məsələn: 

B.E.Pobedrə. Mexanika Копролпих materialov. M., MQU, 

1986). 
A.Həsənov Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda 

şöbə rəisi işləyir. Doktorluq dissertasiyası üzərində işi başa 

çatdırmış və müdafiəyə hazırlaşır. 

O, 1982 - 2000-ci illərdə 10 beynəlxalq və ümumittifaq 

konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir (1982, 

Dnepropetrovsk: 1983, Qomel, 1984, Novosibirsk: 1986, 

Moskva, 1989, Leninqrad: 1983, Tallin, 1994, 1999, 2000, Bakı, 

1998, Trabzon). 37 elmi məqalənin müəllifidir. Onlardan 6-sı 

xaricdə çap olunmuşdur. İki elmlər namizədi hazırlamışdır. 

A.Həsənov Bakı şəhərinin texniki ali məktəblərində saat 

hesabı ilə dərs deməklə pedaqoli fəaliyyət göstərir. 

Son illərdə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işləri dəniz sualtı 

boru kəmərləri və stasionar dəniz platformaları tipli neft-mədən 

qurğularının tikintisi və istismarı zamanı möhkəmliyinin və 

etibarlılığının təmin olunmasına həsr olunmuşdur. Praktik 

nəticələr ARDNŞ-in Dənizdə neftqazçıxarma üzrə Baş 

İstehsalat İdarəsinin layihə-konstruktor, tikinti işlərində tətbiq 

olunmaqdadır. Bundan başqa, sürtünmə vasitəsilə qaynaq 

prosesinin mükəmməl riyazi modelini yaratmış, nəticədə 

prosesin optimal parametrlərinin kompüter vasitəsilə 

hesablanması və prosesin avtomatlaşdırılması mümkün 

olmuşdur. 
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HƏSƏNOV İBRAHİM SADƏDDİN 
OĞLU 

İbrahim Həsənov 1927-ci ildə anadan 

olmuşdur. O, 1946-cı ildə orta məktəbi 

bitirərək Moskva Toxuculuq İnstitutuna 

daxil olmuş, lakin səhhəti ilə əlaqədar təhsilini 

yarımçıq qoymağa məcbur olmuşdur. 
Sonradan Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisad 
fakültəsinə qəbul olunaraq 1959-cu ildə həmin fakültəni 
maliyyə-kredit ixtisası üzrə bitirmişdir. 

İ.S.Həsənov 1948-ci ildə Dövlət Bankının Şəki şöbəsinə 
işə qəbul edilmiş, 1975-ci ilə kimi müxtəlif vəzifələrdə - kassa 
planı üzrə müfəttiş, kredit müfəttişi, kredit qrupunun rəhbəri və 
kredit-plan şöbəsinin rəisi vəzifələrində işləmiş və 1975-ci ildən 
1992-ci ilə qədər bankın müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci 
ildə təqaüdə çıxmasına baxmayaraq, əmək fəaliyyətini davam 
etdirərək bankın Şəki şöbəsində (indiki Səhmdar-Kommersiya 
Aqrar-Sənaye Bankının) 1998-ci ilə qədər baş mütəxəssis, 
aparıcı iqtisadçı vəzifələrində işləmişdir. 

1971-ci ildə İ.S.Həsənova Azərbaycan Respublikasının 
əməkdar iqtisadçısı fəxri adı verilmişdir. O, "Bank əlaçısı" 
adına layiq görülmüş, "Əməkdə fərqlənməyə görə" medalı ilə 
(1966) təltif edilmiş, bir neçə çağırış Şəki şəhər Xalq Deputatları 
Sovetinin deputatı seçilmişdir. 

HƏSƏNOV NƏSİB MƏHƏMMƏDMHƏSƏN OĞLU 

Nəsib Həsənov 1912-ci ildə anadan olmuşdur. Sosialist 
Əməyi qəhrəmanıdır (1949). S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir (1933). 1933 - 1978-ci 
illərdə Şəkidə, Qaxda, Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1948-ci ildə 
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tütünçülük sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail 
olmuşdur. 

Nəsib Həsənov 1979-cu ildə vəfat etmişdir. 

HEYDƏROVA ELÇİNƏ ASLAN QIZI “s 

Elçinə Heydərova 1937-ci ildə anadan £ | 
olmuşdur. 1954-cü ildə Yevlax şəhər 72 saylı : 
dəmiryol məktəbini bitirmişdir. Həmin il : 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil 
olmuş və 1959-cu ildə qurtarmışdır. Ali ӱл 8 
məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla Әзӱләтә 
Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutuna işə 
qəbul olunmuşdur. Əvvəlcə kiçik elmi işçi, sonra isə dissertant 
olmuşdur. 

1970-ci ildə P.H.Rüstəmovun rəhbərliyi altında "Јп - S - 
Te üçlü sistemindəki qarşılıqlı təsirin tətbiqi və A23 B36 tip 
birləşmələrdə anionəvəzedilmə nəticəsində üçlü fazaların əmələ 
gəlməsi" mövzusunda Kimya İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış 
Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Tətbiq edilmiş Ја - S - Te sistemində anionəvəzedilmə 
nəticəsində əmələ gəlmiş üçlü birləşmələrdə bəzi 
qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir. Seçilmiş və işlənilmiş 
mövzu aktual olmaqla bərabər praktik əhəmiyyətə malikdir. 
Dissertasiyada yarımkeçirici maddələrin xassələrinə aid bəzi 
zəmanətlər verilmişdir. Belə ki, mürəkkəb yarımkeçirici 
birləşmələr başqa materiallarla birlikdə mürəkkəb xassəli 
maddələr əmələ gətirir. Ја2 Te3 əsasında alınan materiallar 
foto- və termorezistorlarda tətbiq olunmaq üçün təklif 
edilmişdir. Öyrənilmiş hal diaqramları sorğu materialı kimi 
qəbul olunmuşdur. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra EA 
Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda baş elmi vəzifəsində 
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işini davam etdirmişdir. 
E.Heydərova elmi fəaliyyəti ilə bağlı olaraq 

konfranslarda da iştirak etmişdir (Moskva, Leninqrad, Bakı, 

Tbilisi). 41 elmi məqalənin və 3 müəlliflik şəhadətnaməsinin 

müəllifidir. XTNS-nin iştirakçısı kimi şəhadətnamə və medal 

almışdır. 

HÜSEYN XAN 

Məhəmməd Hüseyn xan Müştaq (? - 1780) - Şəki xanı, 

şair, Hacı Çələbi xanın nəvəsidir. Qazıqumuxlu Məhəmməd 

xanın (Hüseyn xanın əmisi Ağakişi bəyi öldürərək Şəki 

xanlığına sahib olmuşdu) məğlubiyyətindən sonra hakimiyyətə 

gəlmişdi. Bir müddət Qarabağ xanlığı və Kartlı-Kaxeti çarlığı 

ilə ittifaqda olmuşdur. 1767-ci ildə Qubalı Fətəli xanla ittifaqda 

Şamaxıya hücum etmişdi. Lakin sonralar Fətəli xana çatmış 

Şirvan torpaqlarını da ələ keçirmişdi. Hüseyn xan hakimiyyət 

uğrunda mübarizə aparan əmisi Hacı Əbdülqədir tərəfindən 

öldürülmüşdür. Müştaq təxəllüsü ilə şerlər yazmış, Vaqiflə bir- 

birilə mənzum məktubları məlumdur. Vidadi "Müsibətnamə" 

müxəmməsini Hüseyn xanın faciəli ölümü münasibətilə 

yazmışdır. Şerlərindən bəzi nümunələri ilk dəfə S.Mümtaz toplu 

halında çap etdirmişdir. 

HÜSEYNBƏYOVA ALMAS 
MƏMMƏDƏLİ QIZI 

Almas Hüseynbəyova 1934-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1951-ci ildə Şəki şəhər 5 

saylı orta məktəbini bitirmişdir. Bakı Dövlət 

Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə 

daxil olub 1957-ci ildə riyaziyyat ixtisası üzrə 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elmi Şuranın qərarı ilə 

240 

aspiranturada saxlanılmış, 3 illik Moskva şəhərinə ezam 

edilərək aspirantura dövrünü V.İ.Lenin ordenli Moskva 

Energetika İnstitutunda keçirmişdir. 

V.İ.Lenin ordenli Moskva Energetika İnstitutunun 
professoru f.-r.e.d. M.İ.Vişikin rəhbərliyi altında "Çuxur 

potensiallı məsələlərdə məxsusi funksiyalar və məxsusi 
ədədlərin asimitotik təfriqi" mövzusunda Bakı Dövlət 

Universitetinin Elmi Şurasında dissertasiya müdafiə edərək 

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 

1965-ci il qərarı ilə diferensial tənliklər ixtisası üzrə baş elmi işçi 

vəzifəsinə layiq görülmüşdür. 
Dissertasiyada həll olunan məsələ kvant mexanikasında 

öz tətbiqini tapmışdır. 
ADU-nun 5-ci kursunda oxuyarkən, yəni 1957-ci ildən 

indiyə qədər Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunda elmi işçi əvəzi, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, 

laboratoriya müdiri və nəhayət, 1995-ci ildən indiyə qədər 

Azərbaycan EA RMİ nəzdindəki Xüsusi Konstruktor 

bürosunda elmi işlər üzrə direktor müavini işləyir. 

A.Hüseynbəyova Moskva, Leninqrad şəhərlərində 

riyaziyyat üzrə qurultay, simpozium və seminarlarda elmi 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 1965-ci ildə Polşa Respublikasında 

bir aylıq elmi məzuniyyətdə olmuş, elmi məruzələrlə çıxış 

etmişdir (Varşava, Krakov, Poznan). Bundan əlavə, SSRİ 

maarif, ali məktəb və elmi idarə işçiləri həmkarlar ittifaqının IX 

qurultayının, qadınların Bakıda keçirilən IV qurultayının 

iştirakçısı olmuşdur. BDU-da, Tusi adına APU-da saat hesabı 

ilə işləmiş, Pedaqoii Universitetdə 4 il riyaziyyat ixtisası üzrə 

Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri olmuşdur. 26 elmi 

məqalənin müəllifidir. "Elm və həyat" və "Fizika və riyaziyyat 

tədrisi" yurnallarında riyaziyyata aid məqalələri çap 

olunmuşdur. İki nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir. 
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A.Hüseynbəyova 10 il Azərbaycan EA RMİ-nin 
həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri, uzun illər qadınlar 

şurasının sədri (RMİ-nin), Azərbaycan EA Həmkarlar İttifaqı 

Komitəsinin üzvü, məclisinin üzvü, hazırda RMİ-nin həmkarlar 

ittifaqı komitəsinin sədr müavini (XKB üzrə) işləyir, 5 il SSRİ 

maarif, ali məktəb və elmi idarə işçiləri həmkarlar ittifaqı 

komitəsinin üzvü olmuşdur. Əmək veteranıdır. 

HÜSEYNOV CƏBRAYIL MUXTAR 
OĞLU 

3 

Cəbrayıl Hüseynov 1913-cü ildə anadan 4 

olmuşdur. 1920 - 1927-ci illərdə Şəki şəhər 3 

No-li orta məktəbi bitirmişdir. 1927 - 1929-cu 

illərdə Ağdam Kənd Təsərrüfatı 

Texnikumunu bitirib. 1930 - 1934-cü illərdə Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun tələbəsi olmuşdur. 1934 - 1936-cı 

illərdə Az.KTİ-nin aspirantı və Az.ETPİ-nin baş elmi işçisi, 
1936 - 1939-cu illərdə Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Gübrə və 

Aqrotorpaqşünaslıq İnstitutunun aspirantı olmuş, 1939-cu ildə 

Timiryazev adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Elmi 

Şurasında "Xlorpikrin və xlor qazının müxtəlif torpaqlarda 

mineral gübrə fondundan asılı olaraq bitkilərin 

məhsuldarlığına təsiri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. 1939 - 1941-ci illərdə SSRİ EA Azərbaycan 

filialının baş elmi işçisi, üzvi gübrələr laboratoriyasının rəhbəri, 

1944 - 1945-ci illərdə SSRİ EA Azərbaycan filialının 
Aqrokimya İnstitutunun direktor müavini, 1945 - 1952-ci 

illərdə Azərbaycan EA Torpaqşüşaslıq və Aqrokimya 

İnstitutunun direktoru vəzifələrində çalışmışdır. 

1943-cü ildə "Şərəf nişanı", 1944-cü ildə "Qafqazın 

müdafiəsinə görə" ordenləri ilə təltif olunmuşdur. 1946-cı ildə 

"Əməkdə rəşadətə görə" medalını almışdır. 
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C.Hüseynov 1947-ci ildə V.V.Dokuçayev adına institutun 
(Moskva) Elmi Şurasında "Neft emalı sənayesinin 
tullantılarından alınan gübrələrin Azərbaycan torpaqlarında 
tətbiqinin səmərəliliyi" mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

1948-ci ildə professor vəzifəsinə layiq görülmüş, 1949-cu 
ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 
C.M.Hüseynov 1950-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı 
adına layiq görülmüş, Bakı Şəhər Deputatları Sovetinin VI 
çağırış 152 saylı seçki dairəsindən deutat seçilmişdir. 1951-ci 
ildə "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir. 1952 - 1969-cu 
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya 
fakültəsinin professoru, 1953 - 1954-cü illərdə Azərbaycan EA 
Əkinçilik İnstitutunun aqrokimya laboratoriyasının müdiri, 
1954 - 1957-ci illərdə Azərbaycan EA Torpaqşünaslıq 
İnstitutunun aqrokimya şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1955-ci 
ildə Ümumittifaq KTNS-də iştirak edib gümüş medala layiq 
görülmüşdür. 1961-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü seçilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyəti tərəfindən yeni neft boy maddəsinin (NRV) alınmasında 
xidmətlərinə, pedaqofi fəaliyyətinə və anadan olmasının 50 illiyi 
münasibəti ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 1962-ci ildən 
dünyasını dəyişənədək Ümumittifaq Torpaqşünaslar Cəmiyyəti 
Azərbaycan filialının sədri olmuş, torpaqşünasların II 
qurultayının (Xarkov) nümayəndəsi idi. 1963-cü ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmiş, 
Azərbaycan Ali Sovetinə VI çağırış Şahbuz rayon dairəsindən 
nümayəndə seçilmişdir. 1964-cü ildə Bolqarıstanda keçirilən 
Azərbaycan ongünlüyünün, 1965-ci ildə Ümumittifaq KTNS- 
nin, 1959-cu ildə Mendeleyev cəmiyyətinin VIII, 1965-ci ildə isə 

IX qurultayının iştirakçısı olmuş, "Əmək rəşadəti" ordeni ilə 

təltif edilmişdir. 
C.Hüseynov torpaqşünasların 1 qurultayında (Moskva) 
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"Neft mənşəli boy maddəsi bitkinin məhsuldarlığının 
artırılması vasitəsi kimi" mövzusunda, Tartu şəhərində 

keçirilən torpaqşünasların ПТ qurultayında "Azərbaycanın 

Lənkəran subtropik zonası torpaqlarının kimyəvi meliorasiyası 

üzrə tədqiqatlar" mövzusunda, 1970-ci ildə torpaqşünasların 

Alma-Atada keçirilən TV qurultayında "Alşan formalı azot 

gübrələrinin verilməsi" mövzusunda, Zaqafqaziya 

aqrokimyaçılarının 1-ci iclasında (1959, Yerevan) "Azərbaycan 

SSR Lənkəran rayonu torpaqlarının yaxşılaşdırılması 

təcrübələrinin nəticələri" mövzusunda məruzə etmiş, 

Zaqafqaziya aqrokimyaçılarının 2-ci iclasının təşkilatçısı və 

iştirakçısı, 1958-ci ildə Ümumdünya Torpaqşünaslar 

Cəmiyyətinin AFR-də keçirilən konqresinin nümayəndəsi 

(Hamburq), 1960-cı ildə ABŞ Beynəlxalq Torpaqşünaslar 

Cəmiyyətinin VII konqresinin iştirakçısı olmuşdur. O, 1960-cı 

ildə Azərbaycan SSR-in Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq 

görülmüşdür. 1960 - 1961-ci illərdə Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyasının vitse-prezidenti seçilmiş, 1961 - 

1963-cü illərdə Azərbaycan EA kənd təsərrüfatı elmləri 

bölməsinin akademik-katibi olmuşdur. 

C.Hüseynov yaşadığı bu mənalı illərdən onun obrazı 

boylanır. O, 1974-cü ildə vəfat etmişdir. 

HÜSEYNOV CƏLİL YUSİF OĞLU 

Cəlil Hüseynov 1896-cı ildə anadan 

olmuşdur. Görkəmli patanatom, $ 
Azərbaycanda patolo/i ana-tomiyanın Ş 

banilərindən biridir. Tibb elmləri doktoru 

(1936), Azərbaycan EA müxbir üzvü (1959), 

akademiki (1967), Azərbaycan SSR əməkdar 

elm xadimi (1957), səhiyyə əlaçısı (1943) adlarına layiq 

görülmüşdür. C.Hüseynov 1924 - 1935-ci illərdə Muğan 
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РС ЕР РЕА, 

malyariya ekspedisiyasına rəhbərlik etmiş, ilk dəfə olaraq 

Azərbaycan dilində histologiya, mikrobiologiya, patolofi 
anatomiya, ümumi patologiya və s. fənlərdən dərs demişdir. 
1946 - 1979-cu illərdə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun "Patoloyi anatomiya" kafedrasının müdiri 
olmuşdur. Tədqiqatı, əsasən, patolofi anatomiyanın aktual 

məsələlərinə həsr edilmişdir. Azərbaycan Patoloqlar 
Cəmiyyətinin sədri (1946-cı ildən), Ümumittifaq Patolofi 
Anatomiya Elmi Cəmiyyətinin fəxri üzvü (1971-ci ildən), ASE 

elmi redaksiya şurasının üzvü (1976-cı ildən), Azərbaycan SSR 

EA biologiya bölməsinin akademik katibinin müavini (1972-ci 

ildən) olmuşdur. Elmi kadrların hazırlanmasında böyük 

xidməti vardır. 2 dəfə Lenin ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı, 

"Şərəf nişanı" ordenləri və medallarla təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Ümumi patolofi anatomiya. 1 və 2-ci hissələr, 

1962, K patomorfoloqii periferiçeskoy nervnoy sistemı 

reüeptorov i sinapsov. B., 1957, U strukturnım izmeneniəm 

reüeptorov i sinapsov i usloviəx patoloqii. B., 1964, K mikro-i 

glektronnomikroskopiçeskoy patomorfoloqii qanqliev 1 

nekotorıx orqanov. B., 1975 və s. 

HÜSEYNOV FİKRƏT ŞAHİD OĞLU 

Fikrət Hüseynov 1925-ci ildə anadan | 

olmuşdur. Bakıda 41 saylı orta məktəbi фин 

bitirdikdən sonra müharibə ilə bağlı olaraq 

Bakıya köçürülmüş Rostov Aviasiya 

Texnikumunda oxumuş, sonra Moskva 

Asiasiya İnstitutuna (MAİ) daxil olmuş, 

orada iki il oxuduqdan sonra Bakıya qayıtmış və M.Əzizbəyov 

adına Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olunmuşdur. 

"Avtomobil və avtomobil təsərrüfatı" ixtisası üzrə mühəndis- 

mexanik kimi aspiranturada saxlanılmışdır. 1954-cü ildə 
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institutun "Maşın-mexanizm nəzəriyyəsi və maşın detalları" 
kafedrasında işləyərək "Исследование напраженного 
состолнин пптрапов, применҹемых при бурении нефтаных 
скважин" mövzusunda dissertasiya işi yazaraq müdafiə etmiş və 
Elmi Şuranın qərarı ilə texniki elmlər namizədi alimlik 
dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Həmin ildən o, institutun elmlər 
doktoru alimlik dərəcəsi verən Elmi Şurasının katibi vəzifəsində 
işləmişdir. 1956-cı ildə ona dosent elmi adı təqdim edilmişdir. 

F.Ş.Hüseynov 1960 - 1969-cu illərdə "Ümumi texnika və 
neft mexanikası" fakültəsinin dekanı seçilir və bu vəzifədə 
təhsilin təşkili və tələbələrin yüksək bilik alması, mütəxəssis 
kimi formalaşıb dərin savad qazanmalarına diqqət yetirmişdir. 
O, kafedrada işlərkən maşın mexanizmlərinin nəzəriyyəsi və 
maşın hissələrinin problemləri sahəsində aktual məsələlərdən 
məqalələr yazıb nəşr etdirmişdir. Əsərlərindən "Valların qrafo- 
analitik hesabı" (Az.NKİ, Bakı, 1965. A.H.Həsənovla birgə) 
"Yükqaldırıcı maşınlar" (Az.NKİ, 1975. H.Kərimovla birgə) 
dərsliklərini misal göstərmək olar. İnstitutun 50 illiyi ilə bağlı 
çap olunmuş "50 slavnıx let" kitabında onun fəaliyyətindən 
söhbət açılır. O, 1980 - 1981-ci illərdə avtomobil fənni sahəsində 
3400 termini əhatə edən rus və Azərbaycan dillərində lüğətin 
tərtibində fəal iştirak etmişdir. Ona "Neft-maşın avadanlığının 
detallarını qurma işində yaradıcı əməyinə görə və neft nazirliyi 
üçün mütəxəssis kadrların hazırlanması işində uzun müddət 
177” və fədakar əməyinə görə" Fəxri Fərmanı 

b F.Ş.Hüseynov bir çox elmi konfranslarda, o cümlədən 3- 
cü ümumittifaq elmi konfransında (1983), Kiyevdə keçirilən 
simpoziumda elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. 

Fikrət Hüseynov 1990-cı ildə vəfat etmişdir. 
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HÜSEYNOV FİKRƏT HÜSEYNBALA 
OĞLU 

Fikrət Hüseynov 1927-ci ildə anadan ”” 

olmuşdur. Şəki şəhər 10 Ne-li orta məktəbi 

bitirmişdir. 1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət әјфФ 

Universitetinin geologiya fakültəsinə, sonra фин 

isə 1947-ci ildə M.Lomonosov adına Moskva İLANLARI 

Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsinə daxil olub, 1950-ci 

ildə oranı petroqraf ixtisası üzrə bitirmişdir. 

Elə həmin ildən təyinatla Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin geologiya fakültəsində assistent, baş müəllim, 

dosent vəzifələrində çalışmaqdadır. 1961-ci ildə akademik 

M.A.Qaşqayın rəhbərliyi altında "Daşkəsən rayonunun 

geologiya və petroqrafiyası" mövzusu üzrə namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun 25-dən artıq nəzəri və 

praktik əhəmiyyətli elmi məqaləsi var. F.Hüseynov konfrans və 

sessiyalarda (Yerevan, Naxçıvan) maraqlı məruzələrlə çıxışlar 

etmişdir. O, elmi fəaliyyətlə yanaşı, gənc kadrların 

yetişdirilməsində də öz əməyini əsirgəməmişdir. Uzun müddət 

1951 - 1976-cı illərə qədər çalışdığı institutda tələbə elmi 

cəmiyyətinin rəhbəri olmuş, tələbələrin ziyalı kimi, mütəxəssis 

kimi formalaşmasına böyük diqqət yetirmişdir. 

F.H.Hüseynov hazırda BDU-da dosent vəzifəsində 

işləyir. Əmək veteranıdır. 

HÜSEYNOV RAFİQ QURBAN OĞLU 

Rafiq Hüseynov 1946-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1953-cü ildə Şəki şəhər 6 saylı orta 

məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunmuşdur. 

1959-cu ildə ailəsinin Bakı şəhərinə köçməsi 

ilə əlaqədar 201 saylı məktəbdə təhsilini davam etdirmiş, 1963- 
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cü ildə orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan 
Politexnik İnstitutuna qəbul olunmuş və institutun 

metallurgiya fakültəsini əla qiymətlərlə başa vurmuş, 

mühəndis-metallurq diplomu almışdır. İnstitutdan sonra 

Novokuznetsk metallurgiya kombinatında mühəndis, Bakı 

əlvan metallar zavodunda mühəndis, baş usta-texnoloq, sex 

rəisi vəzifələrində işləmişdir. 

1969-cu ildə Az.Pİ-nin "Metallar texnologiyası və 

metalşünaslıq" kafedrasında işə başlamış, laborant, assistent 

vəzifələrində işləmişdir. 

1971 - 1974-cü illərdə Moskva Kimya-Maşınqayırma 

İnstitutunun əyani aspiranturasında oxumuş, 1975-ci ildə 

namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək yenidən Az.Pİ-yə 

qayıtmış, assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində 
çalışmışdır. Bu müddətdə institutda dekan müavini, fakültə 
partiya bürosunun katibi işləmişdir. 

1981 - 1982-ci illərdə Kiyev Dövlət Universitetində xarici 
dillər kursunu, AKPMK nəzdində MLU-nu əla qiymətlərlə 
bitirmişdir. 

1985 - 1988-ci illərdə Əlcəzair Xalq Demokratik 
Respublikasında Yüngül Sənaye İnstitutunda kafedra müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. 

1988-ci ildə yenidən Az.Pİ-yə qayıtmış, 1992-ci ildə 
Moskvada (MADİ) doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Texniki elmlər doktoru, professordur. Hazırda Az.TU-nun 
(А2.Р1) "Konstruksiya materialları texnologiyası, ovuntu 
materialşünaslığı və korroziya" kafedrasının müdiri vəzifəsində 
işləyir. Doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın üzvüdür. 

Bir neçə dərsliyin (3-ü fransız dilində), 150-dən yuxarı 
elmi məqalənin, 10 patentin və 11 elmi ixtiranın müəllifidir. 
Neft-qaz - kimya, avia-zirehli texnika, ağır maşınqayırma və 
sair sənaye sahələrində tətbiq edilmiş bir çox konstruksiya 
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materiallarının yaradıcılarındandır. 

Onun rəhbərliyi altında doktorluq və namizədlik 

dissertasiyaları yerinə yetirilib və yetirilməkdədir. 

1976 - 1985-ci illərdə Respublika KMK-nın üzvü və 

Respublika Gənc Alimlər Şurasının sədri olmuşdur. 
H.Z.Tağıyev adına Respublika Milli Mükafatı və qızıl 
medalına, Lenin komsomolu mükafatı laureatı adına, 

Ümumittifaq komsomolunun qızıl medalına və iki dəfə "Əmək 

rəşadəti" nişanlarına və fəxri fərmanlara və eləcə də SSRİ EA 

xüsusi medalına, "SSRİ ixtiraçısı" adına layiq görülmüşdür. 

Ümumittifaq komsomolunun XVIII və XIX qurultayının 
nümayəndəsi olmuşdur. 

1990 - 1995-cı illərdə Bakı şəhər Yasamal RS-nin deputatı 
seçilmişdir. 

Azərbaycan, rus və fransız dillərində sərbəst danışır. 

"Şəki" Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri kimi Şəki və şəkililərlə 

bağlı hərtərəfli fəaliyyətini davam etdirir. 

HÜSEYNOV RƏFAİL QURBAN OĞLU 

Rəfail Hüseynov 1948-ci ildə anadan b 

olmuşdur. 1955-ci ildə Nizami rayonundakı , 
201 No-li məktəbə getmiş, 1963-cü ildə 8-ci 

sinifdən sonra 18 Ne-li fəhlə -gənclər 

məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. 1964-cü ildə Bakı Baş 

Tikinti İdarəsinin 47 saylı tikinti idarəsində fəhlə işləmişdir. 

1965-ci ildən tikinti trestinin 46 Ne-li idarəsində çilingər kimi 

çalışaraq 1966-cı ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin 

mexanika fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuşdur. 1967-ci 

ildə Bakı Zərif Mahud kombinatında çilingər kimi fəaliyyətini 

daavm etdirmişdir. 1972-ci ildə ali məktəbi bitirib Bakı Taxıl 

emalı zavodunda sex rəisi vəzifəsində işləmişdir. Həmin ildə 

ordu sıralarına çağırılmış, ADR-də qulluq etmişdir. 1973-cü 
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ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra yenidən Bakı Zərif 

Mahud kombinatında sex ustası vəzifəsində əmək fəaliyyətini 
davam etdirmişdir... 1974-cü ilin dekabrından Azərbaycan 

Respublikası Daxili işlər Nazirliyinin UA38/11 İslah İşləri 

İdarəsində işləmişdir. R.Hüseynov 1986 - 1992-ci illərdə DİN- 
in UA38/2 İslah İşləri İdarəsində baş mühəndis vəzifəsində 
çalışmışdır. 1992-ci ilin iyun ayından Müdafiə Nazirliyinin 

Kəşfiyyat və REM idarəsinə dəvət olunmuş, indi bu idarənin 1- 
ci şöbəsində baş zabit vəzifəsində çalışır. 

R.Hüseynov azğın ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını 

zəbt etmək cəhdlərinə qarşı bütün gücü ilə mübarizə aparmış, 

dəfələrlə döyüşən ordunun ön hissələrində olmuşdur. Peşəkar 

hərbçi kimi öz bacarığını gənc əsgərlərdən əsirgəmir. 

HÜSEYNOVA NELLİ RƏSUL QIZI 

Nelli Hüseynova 1931-ci ildə anadan ” 
olmuşdur. 1949-cu ildə Bakı şəhər 134 No-li 

rus orta məktəbini bitirmişdir. Həmin il 

Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olub, 

oranı 1954-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə 

qurtarmışdır. İnstitutu qurtardıqdan sonra 

"Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında assistent 

vəzifəsində saxlanılmış, 1959-cu ildə Bauman adına Moskva Ali 

Texniki Məktəbinin aspiranturasına göndərilmişdir. 

1964-cü ildə "Vibrasiya - impuls hərəkətli alətlərlə zaminli 

gərilmə ilə qovuşmaların yığılması prosesinin tədqiqi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını texnika elmləri 
doktoru, professor V.S.Korsakovun rəhbərliyi altında Bauman 
adına MATM-da müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın nəzəri və 
praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, zaminli gərilmə ilə 

qovuşmaların yığılması üçün yeni üsul təklif olunmuşdur. Bu 

üsuldan istifadə etmə qovuşmaların keyfiyyətini 
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(möhkəmliyini), əmək məhsuldarlığını artırır, sadə və ucuz 
avadanlıqdan istifadə olunma imkanlarını yaradır. 

N.Hüseynova namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etdikdən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
"Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasına qayıdıb, baş 
müəllim və dosent vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan 
Politexnik İnstitutu professor-müəllim heyətinin, Zaqafqaziya 
Texniki Ali məktəbləri professor-müəllim heyətlərinin elmi 
konfranslarında, respublikada elmi-tədqiqat işlərinin 
nəticələrinə həsr olunmuş elmi sessiyada iştirak etmişdir. O, 35 
elmi əsərin müəllifidir. Onun "Maşınqayırma texnologiyası" (1- 

ci hissə), "Maşınqayırma texnologiyasının əsasları" (Bakı, 1995, 

24 ç.v.) monoqrafiyaları tələbələrin və ixtisas sahiblərinin 
sevdiyi kitablardır. O, eyni zamanda Maşınqayırma 
fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini kimi səmərəli 
fəaliyyət göstərir. Onun elmdə qazandığı müvəffəqiyyətlər 
hökumət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, "Şərəf nişanı" 

ordeni, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin "İşdəki əla 
müvəffəqiyyətlərə görə" döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 

HÜSEYNOVA NAZİLƏ MEHDİ QIZI 

Nazilə Hüseynova 1910-cu ildə anadan 

olmuşdur. Atasının açdığı ibtidai qızlar Bs 
məktəbində təhsil almış, sonra Şəki редас̧ојг ики 

nümunə məktəbini bitirmiş, bir müddət 

Qutqaşen və Şəkidə ibtidai məktəblərdə dərs 

demiş, sonra ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət gö-stərmişdir. 

Ara-sıra şerlər yazdığına və ədəbiyyatı sevdiyinə görə "Qızıl 

qələmlər" idtifaqının Şəki filialının üzvü olmuş, Şəki ziyalı 
qadınlarının ilk nəslinin nümayəndəsi kimi tanınmışdır. 1928-ci 

ildə fizika müəllimi Mustafa Cabbarzadə ilə ailə həyatı 

qurmuşdur. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
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müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Amansız 
ölüm onun arzularını yarımçıq qoymuşdur. Nazilə xanım 1939- 

cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

HÜSEYNOVA ZÜLFİRA NEYMƏT QIZI 

Zülfira Hüseynova 1955-ci ildə anadan 6:, 

olmuşdur. 1972-ci ildə Sumqayıt şəhər 13 

saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunun kimya texnologiya 

fakültəsinə daxil olmuş, 1977-ci ildə "Plastik “m 

kütlələrin kimyəvi texnologiyası" ixtisası üzrə mühəndis- 

texnoloq kimi qurtarmışdır. 1977-ci ildən Sumqayıtda 

Azərbaycan EA Xlor Üzvi Sintez İnstitutunda "Polimerlərin 

modifikasiyası" laboratoriyasında əvvəl böyük laborant, kiçik 
elmi işçi, elmi işçi və dissertant olmuşdur. 

1991-ci ildə Bakı "ÜİETOpefinlər" institutunda K 
03.05.01 İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurada kimya elmləri namizədi 

Rüstəmova Јаппе(а xanımın rəhbərliyi altında "Modifikasiya 

olunmuş termiki və kimyəvi davamlı tikilmiş polietilenin 

alınma prosesində selen və tellurun effekti" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın 

nəzəri əhəmiyyəti - doymamış polimerlər və peroksid iştirakı ilə 

tikiləsi polietilen kompozisiyasında selen və tellur tikilmə 

tənzimləyicisi rolunu oynayır, belə ki, emal prosesinin başlanğıc 

mərhələsində polimerin qabaqcadan tikilməsinin qarşısını alır, 

yüksək temperaturda isə özlülüyün daha da artmasına təsir edir. 

Polietilenin göstərilən əlavələrlə tikilməsi kristallaşmanı 

tormozlayır və eyni cür kiçik sferolitli molekulüstü quruluş 

əmələ gətirir. Tikilmə prosesinin və polietilenin xassələrini 

istənilən səmtə yönəltmək üçün effektli monomerlərin və tikilmə 

tənzimləyicilərinin seçilməsi elmi əsaslara arxalanmağa imkan 
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verir. 
Praktik əhəmiyyəti - fiziki-kimyəvi xassələrini yüksək 

səviyyədə saxlamaqla yanaşı temperatur diapazonunda tətbiqi 
genişlənən termiki-kimyəvi davamlı polietilenin yeni alınma 
metodu işlənilmişdir. Alınan polimer 1509S-də termiki 

qocalmaya qarşı yüksək davamlılıq göstərərək 9000 saat 
ərzində strukturunda heç bir dəyişiklik olmadan öz möhkəmlik 

xassələrini 80 - 8570 saxlayır. Bu xassələrinə görə tikilmiş 

polietilenin tətbiq sahələri genişlənərək elektrotexnikada, 

kimya sənayesində, maşınqayırma və aviasiya texnikasında 

istifadə oluna bilər. 

Zülfira Hüseynova müdafiədən sonra Sumqayıtda EA 

Polimer Materialları İnstitutunda "Polimerlərin 
modifikasiyası" laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində 

çalışır. O, dəfələrlə respublikada polimer üzrə keçirilən 

simpozium, konfrans, konqres, sessiya və s. tədbirlərdə iştirak 

etmişdir. 25 elmi əsərin, 5 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 15 

məqalənin, 5 tezisin müəllifidir. 
Zülfira xanım sintetik polimerlərin kimyəvi və fiziki 

modifikasiyası sahəsində fundamental tədqiqatlar aparır. 

Polietilenin müxtəlif doymamış monomerlərlə kimyəvi 

modifikasiyasının nəzəri əsasları tərtib olunmuş, elmi-tədqiqat 

işi aparmadan modifikasiya olunmuş polietilenin bəzi 

xassələrini proqnozlaşdırmaq imkanı yaradılmışdır. Bu 

tədqiqatların əksəriyyəti istehsalatda tətbiq olunmuşdur. 

HÜSEYNOVA DİNARƏ FİKRƏT QIZI А ? 

Dinarə Hüseynova 1962-ci ildə anadan F 

olmuşdur. 1984-cü ildə Azərbaycan Neft və : 
Kimya İnstitutunun (indiki ADNA) "Neft- 
mədən" fakültəsini qurtarmış, təyinatla Neft 

Yataqlarının İşlənməsi Sənayesinin Elmi Tədqiqatı və Laşihəsi 
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İnstitutuna işləməyə göndərilmişdir. 1984 - 1997-ci illərdə 
burada mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük elmi işçi 
vəzifələrində çalışmışdır. 

İnstitutda işlədiyi müddətdə Aşağı Kür çökəkliyi 
yataqlarının işlənməsi, təhlili və layihələndirilməsi 
istiqamətində elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olmuş və 35 elmi- 
tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində bilavasitə iştirak və ona 
rəhbərlik etmişdir. 

1997-ci ildə t.e.d., prof. R.M.Səttarovun rəhbərliyi, akad. 
A.X.Mirzəcanzadənin elmi məsləhətçiliyi ilə "Texniki-texnoloii 
tədbirlərin tənzimlənməsinə nəzarət yolu ilə neft yataqlarının 
işlənməsinin effektivliyinin artırılması" mövzusunda 
dissertasiya yazmış, onu Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunun Elmi Şurasında müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş, 
texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

D.F.Hüseynovanın neft yataqlarının işlənməsi sahəsində 
dərc olunmuş 18 məqaləsi vardır. Hazırda Kür çökəkliyi 
yataqlarının - Kürovdağ, Kürsəngi və Qarabağlı işlənmə 
layihələri və onların təhlili üzərində işləyir. 

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 
dosentidir. 

HÜMMƏTOV NURPAŞA ÖMƏR OĞLU 

Nurpaşa Hümmətov 1923-cü дә дә 
anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Oxud kənd Е 
orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş, 
1938-ci ildə yeddinci sinfi bitirərək Şəki 
Pedaqofi Texnikumuna daxil olmuşdur. 1941- 
ci ildə texnikumu bitirib ordu sıralarına getmişdir. 1943-cü ildə 
ağır yaralandığına görə ordu sıralarından tərxis olunmuş, 
рефадојг fəaliyyətə başlamışdır. 1948-ci ildə V.İ.Lenin adına 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoii İnstitutuna daxil olmuş, 1954-cü 
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ildə institutun dil və ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir. Sonra 
rayonda dil-ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
1948-ci ildən 1989-cu ilədək Oxud kənd orta məktəbində dil və 
ədəbiyyat müəllimi işləməklə bərabər, 1969-cu ildən 1985-ci 
ilədək məktəbin pedaqoii kollektivinə rəhbərlik etmişdir. 

N.Hümmətov 1971-ci ildə "V - VIII siniflərdə Azərbaycan 
dili dərslərində şagirdlərin rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf 
etdirmək yolları" mövzusunda dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə 
müdafiə edərək pedaqofi elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə 
layiq görülmüşdür. Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən 
sonra da Oxud kənd orta məktəbinin kollektivinə rəhbərlik 
etmiş, Şəki şəhər Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda öz 
fənnini tədris etmişdir. 1988 - 1989-cu illərdə EA-nın Şəki 
bölməsində folklor nümunələrinin toplanılmasında fəallıq 
göstərmişdir. 

N.Hümbətov 1967-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin 1, 
1977-ci ildə II qurultaylarının nümayəndəsi, gənc yazıçıların III 
respublika müşavirəsinin iştirakçısı olmuşdur. O, 250 şer, 150 
məqalə, bir çox oçerk və monoqrafiyaların müəllifidir. Oxud 
kəndinin alim-ziyalılarının yetişməsində onun müəllim kimi 
böyük əməyi olmuşdur. Pedaqofi fəaliyyəti Maarif Nazirliyinin 
nəzərindən qaçmamış, dəfələrlə fəxri fərmanlar, yubiley 
medalları, "Azərbaycan SSR qabaqcıl maarif xadimi" nişanı ilə 
təltif edilmişdir. 

Nurpaşa Hümmətov 1989-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

HÜMMƏTOVA LƏTAFƏT Ə. QIZI 

Lətafət Hümmətova 1965-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1980-ci ildə Sumqayıt şəhər 26 Ne- : 
li orta məktəbi bitirmiş, 1983-cü ildə 
Leninqrad Dövlət Universitetinin fəlsəfə 
fakültəsinə daxil olmuş, 1988-ci ildə 
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qurtarmışdır. Elmi Şuranın qərarı ilə N.A.Voznesenski adına 

Lenin-qrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun fəlsəfə kafedrasının 
aspiranturasına daxil olmuş, eyni zamanda İqtisad İnstitutunda 
müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Fəlsəfə elmləri doktoru, 
prof. A.O.Boronoyevin rəhbərliyi altında (Leninqrad Dövlət 
Universiteti) "Şəxsiyyətin etnik xüsusiyyətləri və millətlərarası 
ünsiyyətin mədəniyyəti problemi" adlı dissertasiyanı 1981-ci 
ildə müdafiə etmişdir. Bu mövzu xalqların milli şüurunun 
oyanması və demokratikləşmə şəraitində çox böyük məna kəsb 
etmişdir. 

L.Hümmətova müdafiədən sonra Az.Dİİ-nin fəlsəfə 
kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Aspiranturada 
oxuduğu müddətdə və sonra müxtəlif şəhərlərdə keçirilən bir 
sıra simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir. Onun 11 
məqaləsi, dərs və metodik vəsaiti çap edilmişdir. Bir elmlər 
namizədi yetişdirmişdir. 

XALIQOV FİKRƏT RAMAZAN OĞLU 

Fikrət Xalıqov 1949-cu ildə anadan $ 
olmuşdur. 1966-cı ildə Baş Layısqı 

kəndindəki orta məktəbi bitirmiş və 

M.F.Axundov adına APDİ-nin Avropa 
dilləri fakültəsinin alman-Azərbaycan dilləri b 

ixtisasına qəbul olunmuşdur. 1971-ci ildə ali məktəbi bitirib 

təyinatla Qutqaşen (indiki Qəbələ) rayonuna göndərilmiş və 

1973-cü ilin sonuna qədər Mirzəbəyli kənd məktəbində alman 

və Azərbaycan dilləri müəllimi işləmişdir. 

1974-cü ilin sonunda ailə vəziyyəti ilə bağlı Ağdam 
şəhərinə köçmüş və orada Maarif işçiləri evində müavin 

vəzifəsində işləmişdir. 

1975-ci ildə Bakı şəhərinə gəlmiş və Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası "Xəzər" Elmi Mərkəzində tərcüməçi kimi 
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fəaliyyətini davam etdirmişdir. Eyni zamanda elmi-tədqiqat 
işlərinə olan marağı onu Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna 
aparmışdır. 1979-cu ildə "Mil-Qarabağ düzü rayonlarının 
toponimiyası (Ağdam, Ağcabədi və Bərdə rayonlarının 
materialları əsasında)" adlı namizədlik dissertasiyası 
mövzusunu təsdiq etdirmişdir. 1984-cü ildə müdafiə etmiş və 
filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi 
işçi, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. İnstitutun ictimai 
həyatında fəal iştirak etmiş, 1988 - 1990-cı illərdə həmkarlarlar 
komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilmişdir. 

1989-cu ildə institutun Elmi Şurası F.Xalıqovun 

"Azərbaycan dilinin folklor onomastikası" adlı doktorluq 

dissertasiyası mövzusunu təsdiq etmişdir. 

Həmin il Az.TU-da Azərbaycan dili müəllimi kimi saat 

hesabı ilə dərs deməyə başlamış və sonralar kafedranın ştat üzrə 

müəllimi seçilmişdir. Əvvəlcə müəllim, 1993-cü ildən kafedranın 
dosentidir. 

F.R.Xalıqov işlədiyi kollektivdə hörmət və nüfuza malik 

pedaqoqdur. Onun "Folklor onomastikası TI" (9 ç.v.) və 

"Folklor onomastikası II" (8,5 ç.v.) kitabları Azərbaycan 

folklorunun ad sisteminin öyrənilməsi baxımından maraq 

doğuran elmi yaradıcılıq işləridir. "Azərbaycan toponimiyası" 

Ensiklopedik lüğətinin əsas müəlliflərindən biridir. Folklorda 

ad məsələlərinə həsr edilmiş 40-dan artıq elmi məqalənin 

müəllifidir. Bundan başqa, dilçiliyin digər sahələri ilə bağlı və 

eləcə də Azərbaycan-alman dil əlaqələrinə həsr edilmiş onlarla 

elmi araşdırmanın müəllifidir. Mətbuat səhifələrində çoxlu rəy 

və məlumatları çap edilmişdir. Bir neçə elmi-metodik vəsaitin 

müəllifidir. Onlarla dərs vəsaitinin və monoqrafik tədqiqatın 

redaktoru və rəyçisidir. 

Moskva, Ufa, Daşkənd, Gülüstan, Mahaçqala və başqa 

şəhərlərdə keçirilmiş simpozium və konfransların işində 
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yaxından iştirak etmişdir. Tez-tez namizədlik işlərinin 
müdafiəsində rəsmi opponent kimi çıxış edir. 

Üzərində işlədiyi "Azərbaycan dilinin folklor 

onomastikası" doktorluq dissertasiyası işini 1999-cu ildə 

tamamlamış və universitetdə genişləndirilmiş iclasda 

müzakirəsinə nail olmuşdur. Əsər 2001-ci ildə ikinci dəfə 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda geniş müzakirə edilmiş və 
açıq müdafiəyə tövsiyə edilmişdir. 

F.R.Xalıqov həm də həssas və qayğıkeş pedaqoq və 

səriştəli maarifçidir. Son dövrlərdə daha çox ali məktəb 
pedaqogikası sahəsində araşdırmalar üzərində işləyir. 

XƏLİLOV QEYSƏR VEYSƏL OĞLU 

Qeysər Xəlilov 1929-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1936-cı ildə Şəki şəhər 10 No-li orta ДИ 

məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1946-cı Bi –. 

ildə bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət фрик 
Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olunaraq 1951-ci ildə 
həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. 1954 - 
1963-cü illərdə Azərbaycan radiosunda yurnalist, uşaq və 
gənclər şöbəsinin müdiri, Radio və Televiziya Komitəsi partiya 
komitəsinin katibi vəzifələrində çalışmışdır. 

Q.V.Xəlilov 1961-ci ildə namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 1963-cü ildən respublika "Bilik" cəmiyətinin sədrinin 
birinci müavini vəzifəsinə seçilmiş və həmin vəzifədə 1990-cı ilə 
qədər işləmişdir. 1989-cu ildə professor seçilmişdir. 

Qeysər Xəlilov 1990-cı ildən Azərbaycan Respublikası 
Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin sədri təyin 
edilmişdir. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
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Aparatında müşavir vəzifəsində işləmiş, 1992-ci ildə Nazirlər 

Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi 

və Bərpa Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmış və 1993-cü ildə 
təqaüdə çıxmışdır. 

Qeysər Xəlilov 2000-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

izi 
XƏLİLOV ORUC İSMAYIL OĞLU 

Oruc Xəlilov 1954-cü ildə anadan | 

olmuşdur. İbtidai məktəbi Cəfərabad kənd |. 

məktəbində, 8-ci sinfi 1968-ci ildə Mingəçevir ba 
şəhər 9 No-li məktəbdə bitirmişdir. Həmin il Me 

Şəki Редадојг Texnikumuna qəbul olunmuş 

və 1972-ci ildə qurtarmışdır. Təyinatla 

Salyan rayonunun Xıdırlı kənd məktəbində 

ibtidai sinif müəllimi işləmişdir. 1973 - 1975-ci illərdə ordu 

sıralarında xidmət etmişdir. 

Oruc Xəlilov 1977 - 1982-ci illərdə Leninqrad Dövlət 

Universitetinin fəlsəfə fakültəsində oxumuşdur. Universiteti 

bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Texnologiya 

İnstitutunda müəllim işləmişdir. 1997-ci ildə BDU-nun 

ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında əməkdar elm xadimi f.e.d., 

prof. H.Şirəliyevin və dosent F.Vahidovun rəhbərliyi ilə 

"Müasir şəraitdə Azərbaycanda kənd əməkçilərinin sosial 

məsuliyyətinin yüksəldilməsində dövlətin rolu" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Dissertasiyada göstərilir ki, kənddəki bütün sosial 

proseslər, o cümlədən məsuliyyətin yüksəldilməsi prosesi 

kortəbii surətdə təmin edilə bilməz: dövlətin çoxcəhətli 

tənzimləyici roluna ehtiyac vardır. 
Dissertasiyanın metodikası - nəzəri əsasını sosial-siyasi 

proseslərə dialektik, sistem-struktur və kompleks yanaşma 
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təşkil edir. 

Dissertasiyanın praktik əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, 

onun nəticələri tədqiq olunan problemin gələcəkdə 

sosiologiyada və politologiyada sonrakı işlənməsinə müəyyən 
kömək göstərəcəkdir. İşin nəticələri kənd əməkçilərinin sosial 

məsuliyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənən perspektiv 

planların və tədbirlərin həyata keçirilməsində istifadə oluna 
bilər. Tədqiqatın materiallarından həmçinin sosial məsuliyyət, 

dövlət fəaliyyəti və müasir Azərbaycan kəndinin sosial 

problemlərinə dair ixtisas kurslarının və seminarlarının 
təşkilində, mühazirə təbliğatında və ideya-tərbiyə işində istifadə 
oluna bilər. 

O.Xəlilov müdafiədən sonra da Az.Tİ-də "Fəlsəfə və 
politologiya" kafedrasında müəllim işləyir. 1995-ci ildən institut 

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədridir. 1999-cu ildən dosent 

seçilmişdir. Dəfələrlə rektorluğun təşəkkürünü almışdır. 

XƏLİLOVA TAMİLLA ABDULMƏCİD 
QIZI 

Tamilla Xəlilova 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2 
M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyatı 

İnstitutuna daxil olmuş, institutu 4 
qurtardıqdan sonra 1966-cı ildə редадојј 5: Б 
fəaliyyətə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun rus dili 
kafedrasında əvvəlcə saathesabı müəllim kimi başlamış, sonra 
müsabiqə yolu ilə əvvəlcə müəllim, baş müəllim, sonra dosent, 
professor, kafedra müdiri vəzifələrini daşımışdır. 

Orta məktəbi Azərbaycan bölməsində bitirdikdən sonra 
ali təhsilini rus dilində aldığından pedaqoii və elmi fəaliyyətini 
də beləcə davam etdirmişdir. Onu daha çox ədəbi əlaqələr 
problemi - ədəbiyyatşünaslıqda Azərbaycan - rus ədəbi 
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əlaqələri maraqlandırıb. Bu səbəbdən də "Abdulla Şalq və rus 
ədəbiyyatı" mövzusunda görkəmli yazıçının tərcüməçilik 
fəaliyyətindən bəhs edən elmi əsər yazmış və 1977-ci ildə 
müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 

1987-ci ildə Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunda "Azərbaycan prozasının rus dilinə tərcüməsi (1920 
- 1980-ci illər)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 
edib filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 

1992-ci ildə T.Xəlilovaya SSRİ Ali Attestasiya 
Komissiyası tərəfindən professor elmi adı verilmişdir. 

T.Xəlilovanın elmi əsərləri - monoqrafiyaları, dərs 
vəsaitləri, elmi-metodik dərslikləri, "Rus dilindən proqram", 
respublikada və xaricdə çap olunmuş, elmi məqalələri elmi- 
metodik problemlərə orifinal baxışlarını ifadə edir. T.Xəlilova 
yüksək ixtisaslı kadr kimi "Azərbaycan prozasının problemləri" 
mövzusunda Slavyan universitetində və başqa tədris 
ocaqlarında xüsusi kurslarda mühazirələr oxuyur, bu 
universitetin dövlət imtahan komissiyasının və magistr elmi 
dərəcəsi almaq üçün yaradılan komissiyanın işinə rəhbərlik 
edir. Filologiya elmləri namizədi adını almaq üçün 
ixtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın, ATU-nun böyük Elmi 
Şurasının və tibbi-profilaktika və tibbi-biologiya fakültəsinin 
Elmi Şurasının üzvüdür. 

1976-cı ildə "Gənclik" nəşriyyatında "İllərin töhfəsi" 
kitabı, 1982-ci ildə "Yazıçı" nəşriyyatında "A.Şaiqin tərcümə 
yaradıcılığı" monoqrafiyası, 1985-ci ildə isə "Azərbaycan 
prozası rus dilində" kitabı çap olunmuşdur. 
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XƏLİLOVA (ƏBDÜRRƏHMANOVA) ALMAZ 

ƏHMƏDİYYƏ QIZI 

Almaz Xəlilova 1940-cı ildə doğulmuşdur. Dördüncü 

sinfədək Şəki şəhər 8 saylı rus orta məktəbində oxumuş, 1957- 

ci ildə Bakı şəhər 134 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1962-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib, 

Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun aspiranturasına 

qəbul olunmuş və A.İ.İoffe adına Leninqrad Fizika-Texniki 

İnstitutuna ezam edilmişdir. 1967-ci ildə A.İ.Gertsen adına 

Leninqrad Pedaqofi İnstitutunun Elmi Şurasında prof. 

D.N.Nasledov və akad. M.İ.Əliyevin rəhbərliyi altında "Ga - 

SB - Te sistemində bərk məhlulların alınması və elektron və 

fononların səpilmə mexanizmlərinin tədqiqi" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Həmin ildən 

A.Ə.Xəlilova Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutunda böyük 

elmi işçi vəzifəsində çalışır. 1975-ci ildə ona "Yarımkeçiricilər və 

dielektriklər fizikası" üzrə baş elmi işçi adı verilmişdir. 

Onun apardığı tədqiqatlar bərk cisimlərdə elektron və 

fonon proseslərinə, zolaq quruluşlarına kənar qüvvələrin 

(təzyiq, elektrik və maqnit sahələri) təsirinə həsr olunmuşdur. 

Tədqiqatlar nəticəsində bir neçə müəlliflik şəhadətnaməsi almış, 

dizel mühərriklərin texniki vəziyyətini və neft kəmərlərindəki 

sürətli axın proseslərini diaqonoz etmək üçün yeni növ 

tenzomüqavimətlər və "Paskal" adlı cihaz yaradılmışdır. 

A.Ə.Xəlilova əsərləri 30-dan artıq respublika və xarici 

ölkələrin elmi və elmi-kütləvi furnallarında dərc olunmuşdur. 

A.Ə.Xəlilova 1972 - 1982-ci illərdə EA Rəyasət Heyətinin 

elmi katibi vəzifəsində çalışmış, hazırda isə EA-nın "Xəbərlər" 

furnalının fizika və astronomiya bölməsinin katibidir. 
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XƏLİSƏQARIZADƏ ƏBDÜLQƏNİ 
ƏFƏNDİ NUXƏVİ 

1917-ci ildə Şəkinin Qışlaq məhəlləsində dünyaya göz 
açmış Əbdülqəni Nuxəvi Xəlisəqarızadə dövrünün görkəmli 
alimi, pedaqoqu və kitabşünasıdır. Ensiklopedik bilik alan 

Əbdülqəni Nuxəvinin yaradıcılığı çoxtərəfli və rəngarəngdir. 
İlk təhsilini atası Hacı Məhəmməd Əfəndidən alan 

Əbdülqəni sonralar Şəki məktəb və mədrəsələrində, İranda və 

Türkiyədə oxumuşdur. Şəkidə onun müəllimləri İbrahim Ərəşli, 

Abdulla Əfəndi Axundzadə, İbrahimxəlil Əfəndi Şirvanlı kimi 

dövrünün tanınmış alim və ziyalıları olmuşdur. O, 28 yaşında 
ikən artıq bir alim kimi yetişərək geniş şöhrət qazanmış və 

çağdaşlarının diqqətini cəlb etmişdir. Alim 1844-cü ildə 

A.A.Bakıxanovla görüşüb dövrünün bir sıra problemlərindən 
söhbət etmiş, "Qanuni-Qüdsi" əsəri haqqında müəllifə öz 
düşüncələrini demişdir. 

"Elmi insanlar üçün nur gördüm - buludsuz, parıldayan 

günəş işığı kimi Günəş hər gün batır, elmin nuru daim yanır", - 

deyən alim bütün ömrü boyu xalqının maariflənməsinə, 

biliklərlə silahlanmasına çalışmış, bu yolda bütün maddi və 

mənəvi gücünü toplamış, gecələr şirin yuxusundan, gündüzlər 

rahatlığından əl çəkmiş, qazandığı pulları kitablara xərcləyib 

vətən övladlarını elm işığı ilə nurlandırmağa çalışmışdır. 

Əbdülqəni Nuxəvi 1844-cü ildə Şəkidə Alcan bəy 

Nuxəvinin mədrəsəsində müəllimlik etməyə başlamış, 

məhsuldar və gərgin elmi-pedaqofi fəaliyyəti ilə bu məktəbin 

elmi səviyyəsini ildən-ilə yüksəldərək onu dərin, hərtərəfli bilik 

verən bir elm ocağına çevirmiş, bədii ədəbiyyatla yanaşı, 

dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, məntiq, fəlsəfə, riyaziyyat, 

həndəsə, astronomiya və başqa dünyəvi elmlərin öyrənilməsinə 

böyük yer vermişdir. Bu məktəbdə Ağdaş, Balakən, Qarabağ, 

Qazax, Qax və Xaçmazdan da şagirdlər olmuşdur. Müəllimlik 
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etdiyi 36 ilə yaxın müddətdə yeni, mütərəqqi təlim üsulları 
işləyib hazırlamış və həyata keçirmiş, 12-dən çox dərs vəsaiti 
yazmış və tərtib etmişdir. Onun "Farsi təkəllüm risaləsi" ("Fars 
dilində danışıq kitabı") adlı əsəri iki dəfə "Bulaq" mətbəəsində 
nəşr olunmuşdur. 

Ə.Nuxəvi 1872 - 1873-cü illərdə Şərq ölkələrinə səyahətə 
getmiş və qayıdarkən Şəkiyə müxtəlif elm sahələrinə aid çoxlu 
kitablar gətirmişdir. Əsasını alimin ulu nənəsi Xəlisə qarının 
qoyduğu kitabxana sonralar daha da zənginləşdirilərək böyük 
mənəvi sərvət xəzinəsinə çevrilmişdir. İndiyədək bu kitab 
xəzinəsinin ancaq bir qismi, yəni 2000-dən azca artıq material 
əldə edilmişdir və indi Azərbaycan EA Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılır və öyrənilir. Bu materiallar içərisində Azərbaycan və 
başqa Şərq ölkələri klassiklərinin əsərlərinin 300-dən çox 
əlyazması Əbdülqəni Nuxəvinin ecazkar qələminin 
məhsuludur. 

Ə.Nuxəvinin zəmanəmizədək gəlib çatmış kitabxana 
dəftərindən görünür ki, o, bütün ömrü boyu hər il oxucuların 
istifadəsinə yüzlərlə kitab vermişdir. Bununla da Ə.Nuxəvinin 
kitabxanası uzun müddət ümumi kitabxana kimi işləyərək 
xalqa xidmət etmişdir. 1858 - 1859-cu illərdə Rusiya və 
Zaqafqaziyanı gəzən görkəmli fransız yazıçısı Aleksandr Düma 
(ata, 1802 - 1870) Şəkidə bu kitabxana ilə yaxından tanış 
olmuşdur. 

Alimin 9 illik gərgin axtarışlarının nəticəsi kimi ortaya 
çıxan "Yüz yeddi rəng" adlı mətnlər toplusunu Şərq elm və 
ədəbiyyatının böyük ensiklopediyası adlandırmaq olar. Onun 
tərtib etdiyi toplu Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin inkişaf 
mərhələlərini öyrənmək baxımından qiymətli olduğu kimi, eləcə 
də Şərq mədəniyyəti tarixinin araşdırılması üçün zəngin 
qaynaqdır. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, hələ alimin bütün 
əlyazmaları bizə gəlib bizə çatmamışdır. 
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Əbdülqəni Nuxəvi Xəlisəqarızadə 1897-ci ildə Şəkidə 
vəfat etmişdir. 

XƏLİFƏZADƏ ÇİNGİZ MÜZƏFFƏR 
OĞLU 

Çingiz Xəlifəzadə 1931-ci ildə anadan 

olmuşdur. Natamam orta təhsil aldıqdan ҸҸ 

sonra 1947-ci ildə Şəki Редадој: тау 
Texnikumunu bitirmişdir. 1947 - 1952-ci фу 

illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

geolo)i-coğrafıya fakültəsinin geoloyi şöbəsini qurtarmışdır. 

Elmi Şuranın qərarı ilə EA Geologiya İnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuş, 1955-ci ildə bitirib, EA Geologiya 

İnstitutunun Elmi Şurasında "Cənub-şərqi Qafqazın aalen yaşlı 

argillitlərin mineralogiyası" mövzusunda dissertasiya müdafiə 

etmiş və 1972-ci ildə isə SSRİ Elmlər Akademiyasının 

Geologiya İnstitutunun Elmi Şurasında "Şərqi və Cənub-Şərqi 

Qafqazın Orta Yura çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə 

şəraiti" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə 

müdafiə etmişdir. Doktorluq dissertasiyasında Şərqi və Cənub- 

Şərqi Qafqazın Orta Yura çöküntülərinin litostratiqrafiyası, 

litologiyası və paleocoğrafiyası kompleks üsullarla işlənmişdir. 

Həmin ərazinin Orta Yura çöküntülərinin yeni regional 

stratiqrafiq sxemi hazırlanmış və 8 litoloyi-paleocoğrafik 

xəritələrdə onların paleocoğrafik modeli yaradılmışdır. Orta 

Yura çöküntüləri ilə əlaqədar konqresiyalı siderint filizlərinin, 

kömür yataqlarının, stratiform polimetal sulfid filiz 

yataqlarının və Xəzəryanı çökəklikdə neft yataqlarının əmələ 

gəlməsi və yerləşməsi haqqında bir sıra yenı 

qanunauyğunluqlar əldə edilmişdir. : 

Ç.Xəlifəzadə namizədlik dissertasiyasından sonra SSR 

EA-nın Dağıstan mərkəzinin Geologiya İnstitutunda 1956 - 
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1965-ci illərdə baş elmi işçi, şöbə müdiri və institutunun 
direktorunun əvəzedicisi vəzifələrində çalışmış, 1965-ci ildən 
1974-cü ilə qədər BDU-nun nəzdində paleobiogeokimya 
problem laboratoriyasını təşkil etmiş və onun müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. O, doktorluq dissertasiyasının 
müdafiəsindən sonra BDU-nun geologiya fakültəsinin faydalı 
qazıntılar kafedrasında 1981-ci ilə kimi professor vəzifəsində 
çalışmışdır. 1981-ci ildən bu günə kimi ADNA-nın 
"Miıneralogiya, petroqrafiya və litologiya" kafedrasının müdiri 
vəzifəsində işləyir. 

O, 1993-cü ildən Azərbaycan Beynəlxalq Ekoenergetika 
Akademiyasının həqiqi üzvü, akademiyanın Rəyasət Heyətinin 
üzvü və geologiya, geofizika və mineral ehtiyatlar bölməsinin 
sədri vəzifəsində çalışır. 1975-ci ildə (Nisa, Fransa) IX 
Beynəlxalq sedimentoloqların konqresində, 1981-ci ildə 
(Namilton, Kanada) XI Beynəlxalq sedimentoloqlar 
konqresində, 1986-cı ildə (Kanberri, Avstraliya) XII 
Beynəlxalq sedimentoloqlar konqresində, 1989-cu ildə Karpat 
və Balkan ölkələri geoloqlarının XIV konqresində (Sofiya, 
Bolqarıstan), 1998-ci ildə Qara və Xəzər dənizi ölkələrinin Neft 
geoloqlarının ПТ konqresində məruzələrlə çıxış etmiş və 
sedimentologiya, geokimya bölmələrinə rəhbərlik etmişdir. 
1981 - 1983-cü illərdə Beynəlxalq "Sedimentology" Purnalının 
redaksiya heyətinin və "Azerbaifan geologist" yurnalının 
redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycan Beynəlxalq 
Ekoenergetika Akademiyasının geologiya, geofizika 
bölməsinin sədri və Azərbaycan sedimentologiya cəmiyyətinin 
prezidentidir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar geoloqu 
fəxri adını almış (1980), 1981-ci ildə Azərbaycan Ali və Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyinin fəxri medalı ilə təltif olunmuşdur. 

1966-cı ildən BDU-nun "Faydalı qazıntılar" kafedrasında 
dosent vəzifəsində (əvəzçilik üzrə) 1974-cü ildən isə professor 
vəzifəsində çalışmışdır. Onun 200 adda elmi məqaləsi, 
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monoqrafiyaları, kitabları, müəlliflik şəhadətnaməsi vardır. 
Çingiz müəllim bir elmlər doktoru və 15 elmlər namizədi 
yetişdirmişdir (bunlardan beşi xarici ölkə vətəndaşıdır). 

XƏLİFƏZADƏ CABİR MÜZƏFFƏR 
OĞLU 

Hacı Cabir Xəlifəzadə 1935-ci ildə : , 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1953-cü ildə 

Şəki şəhər 10 Ne-li orta məktəbdə başa 

vurmuşdur. Həmin il Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsinə daxil 

olmuş və 1964-cü ildə universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 
O, üç elmi-kütləvi kitabın müəllifidir: 

1. "Şərq şirniyyatları" kitabı 2 çap vərəqi həcmində 1991- 

ci ildə "İşıq" nəşriyyatında Azərbaycan dilində nəşr edilmişdir. 

2. "Həyat cövhəri" kitabı 3 çap vərəqi həcmində 

"Azərbaycan" nəşriyyatında 1997-ci ildə iki dildə (Azərbaycan 

və rus dillərində) nəşr edilmişdir. 

3. "Azərbaycan mətbəxinin sirləri" kitabı 8 çap vərəqi 

həcmində "Azərbaycan" nəşriyyatında dörd dildə (Azərbaycan, 

rus, ingilis və türk dillərində) 1999-cu ildə nəşr edilmişdir. 

Xarici ölkələrdə keçirilən "Azərbaycan günləri" 

çərçivəsində dövlət tədbirlərində nümayəndə heyətinin 

tərkibində xalqımızın kulinariyasını nümayiş etdirmək kimi 

məsul işə başçılıq etmək çox vaxt C.Xəlifəzadəyə tapşırılmışdır. 

O, İtaliya, Almaniya, Belçika, Lüksemburq, İsveç, Norveç, 
Avstriya, Yuqoslaviya, Portuqaliya, Danimarka və s. ölkələrdə 

Azərbaycan süfrəsinin başında əyləşən neçə-neçə millətin və 

xalqın nümayəndələrinə milli mətbəx mədəniyyətinə olan 

heyranlığını göstərmişdir. 
Onun dövri mətbuatda 200-dən çox məqaləsi çap 

olunmuşdur. 
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Cabir Müzəffər oğlu Xəlifəzadə 30 ildən artıq bir 
müddətdə Nəsimi rayon ictimai iaşə birliyi kombinatının 

direktoru vəzifəsində çalışmışdır. O, respublikada uzun illər 

xarici ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyəti (indiki 

Azərbaycan Dünyası Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi) idarə 

heyətinin üzvü seçilmişdir. C.Xəlifəzadə gənc kadrlar və 

mütəxəssislər yetişdirməsinə görə zəngin təcrübəsini cavanlara 

öyrətdiyinə görə 1979-cu ildə Moskvada ÜİHİŞ-nin və ÜİLKGİ 
MK-nın ən yaxşı "Hami tərbiyəçi" döş nişanı ilə təltif 

edilmişdir. Tutduğu vəzifəsinin və sənətinin paklıqla və 

halallıqla əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq C.Xəlifəzadə bir qrup 
azərbaycanlı zəvvarlarla 1990-cı ildə Səudiyyə Ərəbistanının 

Məkkə, Mədinə şəhərlərinə Həcc ziyarətinə getmişdir. Beləliklə, 
o, hacı tituluna layiq görülmüşdür. 

C.Xəlifəzadə əməkdə yüksək fəaliyyət və xidmətlərinə 

görə 1981-ci ildə "Xalqlar dostluğu", 1986-cı ildə "Qırmızı 

Əmək Bayrağı" ordeni, 1989-cu ildə "Əmək veteranı" və s. bir 

neçə medal və fəxri fərmanlarla təltif olunşdur. 

İBADZADƏ EDİSON QAFAR OĞLU 

Edison İbadzadə 1941-ci ildə 
doğulmuşdur. 1964-cü ildə Azərbaycan 

Dövlət Рефадој: İnstitutunun kimya- 
biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiş və həmin institutda işə başlamışdır. 

1967-ci ildə Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və 
Fiziki Kimya İnstitutunun "Mineral maddələr texnologiyası" 

ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul edilmişdir. 1973-cü ildə akad. 

H.B.Şahtaxtinskinin rəhbərliyi altında namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Hazırda həmin laboratoriyada 

böyük elmi işçi vəzifəsində işləyir. Filizçay polimetallik filizinin 

emalının texnologiyası mövzusunda tədqiqat işi aparır. 40-a 
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yaxın elmi məqalənin, 
müəllifidir. 

4 müəlliflik şəhadətnaməsinin 

İBADZADƏ AFAQ CƏFƏR QIZI 

Afaq İbadzadə 1943-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin kimya fakültəsini bitirmiş və 
Azərbaycan EA Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda işləməyə başlamışdır. 1977-ci ildə 
"SaA seolitinin köməyi ilə neft fraksiyalarından 
normal parafinlərin ayrılması" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1985-ci ildən MEA Geologiya 
İnstitutunun "Palçıq vulkanizmi və böyük dərinliklərin neft- 
qazlılığı" laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində çalışır.. 
Azərbaycanın alternativ yanacaq mənbələri üzrə elmi 
tədqiqatlar aparır. 25 məqalənin, o cümlədən bir müəlliflik 
şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

İBRAHİMOV SƏYYAD CABBAR OĞLU 

Səyyad İbrahimov 1936-cı ildə anadan 
olmuşdur. 1944-cü ildə 10 saylı Şəki şəhər orta 

məktəbinin birinci sinfinə getmiş və 1954-cü 

ildə məktəbi bitirmişdir. Həmin il 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 

İnstitutuna (indiki Neft Akademiyası) daxil olub, 1959- -cu ildə 

oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb, gənc mütəxəssis kimi 

"Gürsəngineft" Neft Mədənləri İdarəsinə (indiki Neft Daşları 

Neft və Qazçıxarma İdarəsi) işləməyə göndərilmiş, mexanik, 

neft-qazçıxarma ustası, mədənin böyük mühəndisi, mədən 

müdirinin müavini, rayon mühəndis-texnolofi xidmətinin rəisi, 

İstehsalat Xidmət Bazasının rəisi, baş mühəndisi, Neft və 
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Qazçıxarma İdarəsinin rəisi işləmişdir. 

Adi fəhləlikdən ARDNŞ-in TI vitse-prezidenti vəzifəsinə 

qədər keçdiyi həyat yolu gələcək nəsillərə nümunə, örnək olan 

S.İbrahimov öz zəkası, bilik və bacarığını Azərbaycan 

iqtisadiyyatının neft sahəsinə yönəlmiş və hər kəsin qibtə 

edəcəyi uğur və müvəffəqiyyətləri ilə elin gözündə yüksəlmişdir. 

Vaxtilə "28 Aprel" adlandırılan indiki "Günəşli" yatağının 

işlənməsində S.İbrahimovun böyük əməyi olmuşdur. O, 10 il 

Neft Daşları NQÇİ-yə rəhbərlik etmişdir. 

Neft Daşlarında işlədiyi dövrdə "Dəniz neft quyularının 

istismarındakı mürəkkəbləşmələrin xəbərdarlığı və onlarla 

mübarizə" mövzusunda dissertasiya üzərində işləməyə başlayıb, 

1992-ci ildə ADNA-nın Elmi Şurasında müdafiə edərək texnika 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra "Xəzərdənizneft" 

İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi, 28 May adına NQÇİ-nin 

rəisi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti 

vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda "Dənizneftqazlayihə" 

DETLİ-də baş mühəndisin müavini işləyir. 

S.İbrahimov bir sıra konfranslar, seminarlar və 

beynəlxalq konqreslərdə məruzə və çıxışlarla iştirak etmişdir. 

Bakı Neft Texnikumunun Neft Daşlarındakı filialında pedaqofi 

fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 20 elmi məqalənin və 17 ixtiranın 

müəllifidir. İxtiraları istehsalatda tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı, 

"Rəşadətli əməyə görə" medalı, "Şərəf nişanı" ordeni, "SSRİ 

Neft sənayesi əlaçısı" döş nişanı, ÜİKT sərgisinin gümüş 

medalı, Vavilov adına qızıl medal və s. ilə təltif olunmuşdur. 

Respublikanın əməkdar mühəndisi adına layiq görülmüşdür. 

"Azərbaycan Neft Təsərrüfatı" yurnalının redaksiya heyətinin 

üzvüdür. 

S.İbrahimovun fədakar əməyi Azərbaycan hökuməti 

tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi kimi, ədəbi aləm 
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tərəfindən də diqqətdən kənarda 1 qalmamışdır. Şair Е. 
V.Hacıyev ona şerlər həsr etmişlər : ә 

V.Hacıeyvin "Səyyad İbrahimova" şeri qəhrəmanın real 
xarakterinin açılmasında daha konkret ifadə tərzi ilə seçilir: 

Aram-aram danışmağı, İbrahimov, ismi Səyyad 
Neftimizdə kamil ustad, Hər bir fərdə yanaşmağı 
Təmizlikdə çıxardı adl Kəlməsində nur işığı 
Sadiqqalıb kök-soya o. Söz söyləməz havayı o. 

. Müasirləri S.İbrahimovun istehsalatçı və elmi-tədqiqatçı 
kimi fəaliyyətini "Qapısı üzümüzə açıq...", "Zirvələr hər yerdən 
görünür", "O, böyük məktəbdir", "Onu belə tanıyıram", "Onun 
qayğısını daim hiss edirik", "Ailəmiz onun çörəyini yeyir" 
"Müdrik ağsaqqalımız", "Möcüzələr adasının cəsur neftçisi", 
"Neft daşları" korifeylərindən biri" və s. adlıq cümlələrlə ifadə 
etməklə onun fərdi xarakterik xüsusiyyçətləri və şəxsiyyəti 
haqqında xoş təəssüratlar və konkret bilgilər yaratmağa nail 
olmuşlar. 

İBRAHİMOV ABDULLA CABBAR OĞLU 

Abdulla İbrahimov 1943-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1961-ci ildə Şəki şəhər 3 No-li orta 
məktəbi bitirmişdir. Həmin il M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunun (hazırda Neft Akademiyası) neft 
mexanikası fakültəsinə daxil olmuş, 1967-ci ildə bitirmişdir. 

Ali məktəbi bitirdikdən sonra institutda "Yüksək 

molekullu birləşmələrin texnologiyası" kafedrasına assistent 

vəzifəsinə işə qəbul olunmuş və dissertant kimi elmi iş üzərində 

işləmişdir. 1960-cı ildə "Butil kauçukun xlorlaşma və 

sulfoxlorlaşma proseslərinin tədqiqi" mövzusunda Azərbaycan 
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EA-nın müxbir üzvü, prof. M.M.Hüseynov və prof. 

F.V.Məmmədovun rəhbərliyi altında "Kiçik molekullu 

olefinlərin alınması və emalı" mövzusu üzrə Ümumittifaq Elmi- 

Tədqiqat və Texnologiya İnstitutunun Elmi Şurasında 

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Dissertasiya 

işində sənayedə böyük miqyasda istehsal olunan butil 

kauçukun xlorlaşma və sulfoxlorlaşma prosesləri öyrənilmiş və 

bu proseslərin optimal şəraitləri müəyyən olunmuşdur. 

Butilkauçukun sulfoxlorlaşma prosesi ilk dəfə öyrənilmişdir. 

İlk dəfə olaraq homogen xlorlaşma üsulu ilə istehsalatda 

xlorlaşmış butilkauçuk alınmışdır. Alınmış məhsullar şin 

istehsalında, po-limerlərin emalı sənayesində istifadə olunan 

daha yüksək fiziki-mexaniki xassələrə malik kompozisiyaların, 

mastikaların, yapışqanların alınmasına imkan vermişdir. 

A.İbrahimov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 

sonra Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş elmi işçi, 

dosent vəzifələrində işləmişdir. Aşağıdakı dərslik və dərs 

vəsaitlərinin müəllifidir: 

- Plastik kütlə və rezin qarışıqlarının emalı üzrə avadanlıq 

və qurğular. Bölmə: Vallı maşınlar. ADNA-nın nəşri, 1993, 36 

5. 
- Plastik kütlə və rezin qarışıqlarının emalı üzrə avadanlıq 

və qurğular. Bölmə: Qarışdırıcı maşınlar. ADNA nəşri, 1996, 

40 s. 

- Plastik kütlə və rezin qarışıqlarının emalı üzrə avadanlıq 

və qurğular. Bölmə: Vulkanizasiya avadanlıqları. ADNA-nın 

nəşri, 1997, 68 s. 

- Elastomerlərin kimyəvi texnologiyası. ADNA nəşri, 

1999, 143 s. 

A.İbrahimov 100-dən artıq elmi məqalənin, o cümlədən 8 

müəlliflik şəhadətnaməsinin, 3 Rusiya, 4 Azərbaycan 

patentinin müəllifidir. Xarici ölkələrdə 4 elmi işi çap 

olunmuşdur. "SSRİ ixtiraçısı" döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 
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Hazırda ADNA-da əmək fəaliyyətini davam etdirir. 

İBRAHİMXƏLİLOVA QƏRİBƏ SÜLEYMAN QIZI 

Qəribə İbrahimxəlilova 1929-cu ildə anadan olmuşdur. 
1950-ci ildə tütünçülük sahəsində yüksək əmək nailiyyətlərinə 
görə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 

Şəkidəki Orta Zəyzid kənd kolxozunda manqabaşçısı olmuş, 

Azərbaycan SSR Alı Sovetinə (5-ci çağırış) deputat seçilmişdir. 

“ә 

İDRİSOVA SƏADƏT ŞƏRİF QIZI ə” 

Səadət İdrisova 1955-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1972-ci ildə Baş Göynük 

kəndindəki Gülarə Göylüqızı adına 1 saylı . 8 
orta məktəbi bitirmişdir. 1975-ci ildə “) 5 2 | 
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun | *к 

kimya texnologiya fakültəsinin axşam * 
şöbəsinə daxil olmuş, 1981-ci ildə həmin fakültəni mühəndis- 

kimyaçı-texnoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. 1974-cü ildən 

Azərbaycan EA Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya 

Prosesləri İnstitutunun Sumqayıt filialında (indiki Polimer 

Materialları İnstitutu) laborant, 1981-ci ildən mühəndis, 1986- 

cı ildən isə kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. İnstitutu 

bitirdikdən sonra elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olmuş, 1992-ci 

ildə k.e.d., prof. M.S.Salahovun rəhbərliyi altında "Orta-, 

meta-, para- fenilendiaminlərin sis- və trans-4-tsikloheksen-1, 

2-dikarbon turşularının anhidridləri ilə asilləşməsi və alınmış 

amidoturşuların bəzi çevrilmələri" adlı dissertasiya mövzusu 

təsdiq olunmuş, 1996-cı ildə Azərbaycan EA Y.Məmmədəliyev 

adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Elmi Şurasında 

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

1997-ci ildə elmi işçi, 1999-cu ildən isə baş elmi işçi 
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vəzifəsində çalışır. 19 elmi məqalənin, 4 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin, MDB-nin elmi јигпаПагпда çap edilmiş 4 

elmi məqalənin və Azərbaycanda keçirilən müxtəlif elmi 

konfransların materiallarında çap edilmiş 11 elmi tezisin 

müəllifidir. 

Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəzəri və praktik 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tsiklik dikarbon turşularının 

orto-, meta- və para-aminofenilenamidlərinin, simmetrik və 

qarışıq bis amidlərini və imidlərinin sintezi üsulları işlənib 

hazırlanmışdır. Tsikloheksen həlqəsinin seçici birləşdirici 

bromlaşmasının və aromatik həlqənin yüksək dərəcədə 

hallogenləşdirilmiş termostabil imid antipirenlərdə kriogen 

xassəsi özü sönən epoksid kompozisiyalarının hazırlanmasında 

istifadə olunmuşdur. 

Səadət İdrisova institutun 14 saylı 
laboratoriyasının həmkarlar şurasının sədridir. 

tədqiqat 

İMAMVERDİYEV MÜRSƏL 
HƏBİBİLLAH OĞLU 

Mürsəl İmamverdiyev 1926-cı ildə İR. / 7 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şəki şəhər 12 “ k 

saylı orta məktəbdə almışdır. 1944-cü ildə Şəki 

Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu bitirmiş, 1947- 1 b 

ci ildə isə Şəki ikiillik Dövlət Müəllimlər İnstitutunun fizika- 

riyaziyyat fakültəsini bitirib Şəki şəhər 2 saylı məktəbdə 

müəllimlik et-mişdir. 

1949 - 1950-ci dərs ilində Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

İnstitutunun aqronomluq fakültəsinə daxil olmuş, 1954-cü ildə 

əla qiymətlərlə qurtarmışdır. 1956-cı ildən Azərbaycan Elmi- 
Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Mirbəşir zona təcrübə 

stansiyasında elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Stansiyada 

işlədiyi müddətdə Şəkidə institutun dayaq məntəqəsi təsis 
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desən irsə 

olunduğundan o vaxtdan indiyə kimi həmin məntəqədə işləyir. 
Məntəqədə işlədiyi müddətdə institutun rəhbərliyi ilə buğda, 
arpa, qarğıdalı və tütün bitkilərinin aqrotexnikasına (əsasən 

gübrələnməsi və toxumçuluğuna) aid bir sıra təcrübələr qoymuş 

və müsbət nəticələr əldə etmişdir. 

1972-ci ildə "Şəki-Zaqatala zonası şəraitində gübrələrin 

payızlıq arpanın boyuna, inkişafına və məhsuldarlığına təsiri" 

mövzusunda dissertasiya müdafiə edib kənd təsərrüfatı elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
Hazırda institutun elmi işçilərinin yetişdirdiyi bir sıra 

payızlıq buğda - Qiymətli 2/17, Mirbəşir 128, Əkinçi 84, Şəki-1 

sortlarının seleksiya və toxumçuluğu ilə məşğuldur. 

İMAMZADƏ NURMƏHƏMMƏD ƏFƏNDİ 

HACI ABDULLA ƏFƏNDİ OĞLU 

Nurməhəmməd Əfəndi 1869-cu ildə Şəkinin Qışlaq 

hissəsində anadan olub, sonralar isə ailəsi şəhərin Yuxarıbaş 

məhəlləsinə köçüb, burada yurd salıblar. Nurməhəmməd 

Əfəndi Azərbaycan ədəbiyyatı və tarixşünaslığında görkəmli 

xidmətləri olan Xəlisəqarının ulu nəvəsi, Əbdülqəni 

Xəlisəqarızadənin isə nəvəsidir. Atası Hacı Abdulla əfəndi 

zamanının ruhani ziyalılarından olduğundan uşaq ikən balaca 

Nurməhəmmədi mədrəsəyə qoyub. Həmin mədrəsə evlərinin iki 

otağında yerləşib. Bu otaqlardan birində qızlar, o birində isə 

oğlanlar Qurani-Kərim dərsi, ərəb, fars dillərini, şərlət 

qanunlarını öyrənirdilər. Nurməhəmmədin atası Hacı Abdulla 

da burada dərs deyərmiş. Nurməhəmməd burada ərəb, fars, 

türk dillərini öyrənib, Qurani-Kərimə xüsusi həvəslə 

yiyələnərmiş. 15 yaşınadək Şəkidə təhsil alıb, sonralar oxumaq 

üçün Türkiyəyə və Misirə getmişdi. Türkiyədə Bursa və 

Konyadakı ali ruhani məktəblərində təhsilini davam etdirib, 

yaxşı oxuduğuna görə Misirə "əl-Əzhər" Universitetinə 
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göndərilmişdi. Ruhani təhsilini tamamlayandan sonra o, öz 

vətəni Şəkiyə qayıtmış və 1881-ci ildə burada birinci Cümə 

məscidinin imamı təyin edilmişdir. 
Bu vəzifə ilə yanaşı, o, fiqh, şəriət, dilçilik (ərəb və fars 

dilləri), fəlsəfə və s. bu kimi elmlər sahəsində yüzdən artıq əsər 

yazmışdır. Onun bəzi əsərləri Azərbaycan EA-nın Əlyazmalar 

İnstitutunda saxlanmaqdadır. Dövrünün və mahalın görkəmli 

ziyalıları ilə lap yaxından tanış idi. O, öz əmisi oğlu Əhməd 

Əfəndi Hacı Abdürrəhim əfəndi oğlu Qışlaqi ilə yanaşı, Şəkinin 

ən mötəbər və inanılan şəxsiyyətlərindən idi. İkisi də eyni 
vaxtda Şəki Cümə məscidlərinin imamı, bir sıra mədrəsələrin 

müəllimləri idilər. Onlar yaxın dost və məsləkdaş olmuşlar. 

Təsadüfi deyil ki, Nurməhəmməd Əfəndi Əhməd Əfəndinin 

qızı Səidəni öz kiçik qardaşı Şakir Əfəndi üçün həyat yoldaşı 

seçmişdi. 

Nurməhəmməd Əfəndi öz övladlarını da yüksək savad 

sahibi etmişdi. Qızı Əfşan o qədər biliyə malik idi ki, ona hətta 

15 yaşında mədrəsədə dərs öyrətmək işini tapşırmışdılar. 

Sonralar Əfşan xanım məşhur Məmmədəmin Şəkinskinin həyat 

yoldaşı olmuş, onların oğlu Əkrəm Şəkinski uzun müddət 

Geologiya Nazirliyinin başçısı işləmiş, elə bu vəzifədə də 

həyatını başa vurmuşdur. Hazırda Nurməhəmməd Əfəndinin 

Bakıda nəvələri - Səltənət və Hikmət Şəkinskilər 

yaşamaqdadırlar. 

Nurməhəmməd Əfəndi 1930-cu ildə vəfat etmişdir. 

İMAMOV MƏMMƏD SALMAN OĞLU 

Məmməd İmamov 1939-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1956-cı ildə Baş Göynük kəndində 

orta məktəbi bitirmiş və V.İ.Lenin adına APİ- 
nin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 

1961-ci ildə bitirmişdir. 1958-ci ildən Bakı 
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şəhər Qaradağ rayonu 43, 31 və 228 nömrəli məktəblərində 
riyaziyyat müəllimi, 1963-cü ildə həmin rayondakı 106 nömrəli 

məktəbdə direktor işləmişdir. 1969-cu ildə Bakı şəhəri Nəsimi 

rayonuna keçirilmiş və 211 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi 
vəzifəsində çalışmışdır. 

M.İmamov 1971-ci ildə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunun "Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı" kafedrasında 
əmək fəaliyyətini davam etdirmiş, 1980-ci ildə həmin 

kafedranın baş müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir. 1985-ci ildə 

ADU-nun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. 
M.İmamovun elmi, elmi-populyar məqalələri nüfuzlu 

furnal və mətbu orqanlarda çap edilmişdir. Onların sayı 30-dan 

artıqdır. 
M.S.İmamov 1999-cu ildə Bakıda vəfat etmiş, doğma 

kəndi Baş Göynükdə dəfn edilmişdir. 

İMANZADƏ SƏİDƏ NƏBİ (ƏHMƏD) 
QIZI 

Səidə İmanzadə 1910-cu ildə anadan |“ 
olmuşdur. 1916 - 1926-cı illərdə təhsilini gə 

əvvəlcə Şəki şəhərində qızlar mədrəsəsində, 

sonra Bakı şəhər Sənaye məktəbində almışdır. 

1928 - 1934-cü illərdə Bakı şəhərində fəhlə 

fakültəsində, Azərbaycan Pedaqofi İnstitutunun tarix və 

ictimaiyyət fakültəsində oxumuşdur. Təyinatla Pirallahı 

adasına 98 saylı orta məktəbə müəllim göndərilmişdir. 1938 - 

1943-cü illərdə Bakı şəhər 132 saylı orta məktəbin müdiri 

vəzifəsində çalışmışdır. 

Səidə İmanzadə 1943-cü ildən ömrünün axırınadək 

Azərbaycan Dövlət Universitetində dosent vəzifəsində 
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işləmişdir. 1954-cü ildə "Azərbaycanda qadın hərəkatının 

tarixindən" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmiş və tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Elmi 

rəhbəri akademik İsmayıl Hüseynov idi. 
Səidə xanım 1965 - 1968-ci illərdə tarix fakültəsinin 

dekanı vəzifəsində işləmişdir. O, aşağıdakı kitabların müəllifi 

olmuşdur: 

- Azərbaycanda qadın azadlığı. Bakı, Azərnəşr, 1957, 107 s. 

- İslam dini və qadın məsələsi. Bakı, 1958, 45 s. 

- Qadınlar cəmiyyətdə və ailədə. Bakı, Azərnəşr, 1963, 60 s. 

- Qadının - ananın şərəfini yüksəldək. Bakı, Azərnəşr, 1967, 

128 5. 

- Qadınlar sülh uğrunda mübarizədə. Bakı, 1970, 65 s. 

Onun 40-dan artıq məqaləsi müxtəlif mətbuat 

orqanlarında nəşr edilmişdir. 

Səidə xanım 35 namizədlik işinin elmi rəhbəri olmuşdur. 

Ümumittifaq "Bilik" cəmiyyətinin fəxri üzvü, uzun müddət Bakı 

Şəhər Sovetinin deputatı, Bakı Qadınlar Şurasının sədri 

olmuşdur. Onun əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, Lenin ordeni, 

"Şərəf nişanı", "Böyük Vətən müharibəsində qələbə", "Qafqazın 

müdafiəsi uğrunda" medalları ilə təltif olunmuş, iki dəfə 

əməkdar müəllim adı almış, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. 

S.İmanzadə 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

İMANOV ELXAN MƏMMƏDSADIQ 

OĞLU 

Elxan İmanov 1948-ci ildə orta məktəbi 

bitirərək, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ğ 

fizika fakültəsinə daxil olmuş və oranı 1971-cı 
ildə bitirdikdən sonra zabit kimi xidmət 

etmək üçün orduya çağırılmışdır. Tələbə 

278 

olduğu dövrdə kvant mexanikası üzrə elmi iş aparmış və Tbilisi 
şəhərində tələbə elmi işləri üzrə ümumittifaq elmi konfransında 
məruzə etmişdir. E.M.İmanov orduda leytenant kimi xidmət 

etdiyi dövrdə da fizi-ka fakültəsi ilə daim əlaqə saxlayırdı. 1973- 
cü ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra ADU-nun fizika 
fakültəsində yenicə açılmış "Atom və molekulların kvant 

mexanikası" kafedrasına laborant vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 

İşə başladığı gündən o, kafedrada atom və molekul fizikası üzrə 

aparılan elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində fəal iştirak 

etmişdir. 
E.M.İmanov kvant kimyasının nəzəri əsasını təşkil edən 

Xartri-Fok-Rutan sleyter funksiyaları bazisində tədqiqatlar 

apararkən meydana çıxan çoxmərkəzli molekulyar 

inteqralların kompüterlərdə hesablanması üçün alqoritmlər və 

proqramlar tərtib edilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. 

Onun əldə etdiyi elmi nəticələr bir sıra xarici ölkələrin alimləri 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

E.M.İmanov 1980-ci ildə "Molekulların nəzəriyyəsində 

nüvə kvadrupol və spin-spin qarşılıqlı təsirlərin eneryisinin 

hesablanmasına dair" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 

nəzəri və riyazi fizika üzrə fizika-riyaziyyat elmlər namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. O, nüfuzlu elmi yurnallarda çap 

olunmuş 30-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. Yüksək elmi- 

pedaqoii hazırlığı və gözəl insani keyfiyyətləri 1982-ci ildən 

ADU-nun fizika fakültəsində baş müəllim vəzifəsində çalışan 

E.M.İmanovu tələbələrin, iş yoldaşlarının və onu tanıyanların 

hamısının sevimlisi etmişdir. 

E.M.İmanov kimi istedadlı bir alim, nüfuzlu müəllim və 

gözəl insan uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 1987-ci ildə 

əbədiyyətə qovuşmuşdur. 
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İSGƏNDƏROVA ZENFİRA İSGƏNDƏR F 

QIZI 

Zenfira İsgəndərova 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1968-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 5 

məktəbi qurtarmışdır. Həmin il Azərbaycan ә” 

Dövlət Universitetinin fizika fakültəsiniə 
daxil olmuş, 1973-cü ildə oranı — 

müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Universiteti dürtardıqdan sonra 

"Azərelektroişıq" zavodunun elmi laboratoriyasında mühəndis 

işləmiş, sonra EA-nın Radiasiya Tədqiqatları Sektoruna işə 

qəbul edilmişdir. 1983-cü ildə həmin bölmənin dissertantı 
olmuşdur. 1989-cu ildə MDU-da k.e.d. B.Q.Zantiyev və k.e.d. 

M.A.Qurbanovun rəhbərliyi altında "SO2 - N2 sistemində 

ionlaşdırıcı şüaların təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyaların 

kinetikasının eksperimental tədqiqatları" mövzusunda 

radiasiya kimyası ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. Zenfira İsgəndərova respublikamızda bu 

sahə üzrə müdafiə etmiş ilk qadın alimdir. İşin nəzəri və praktik 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, alınmış eksperimental nəticələr 

və "SO2 - N2" sistemində baş verən zəncirvari proseslər üçün 

təklif olunan mexanizm апајој: sistemlərin termoradiolizinə 

tətbiq oluna bilər. Bu tədqiqat işi atom-hidrogen energetikası 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, yüksək temperaturlu 

qazla soyudulan nüvə reaktorlarının texnologiyasında heliumla 

birlikdə primes kimi 802, N2, N20 iştirak edir. Tədqiqatlar 

sübut edir ki, gələcəkdə епегји ehtiyatlarının tükənməsi ilə 

əlaqədar yanacaq maddəsi kimi maye hidrogendən geniş 

istifadə olunacaqdır. Tədqiqatların elmi nəticələri bir sıra 

konfranslarda, forumlarda - Bakı, Moskva, Leninqrad, 

Novosibirsk, Suzdal, Macarıstan, Türkiyə, Ərəbistan, 

Almaniya, Polşa və s. müzakirə olunmuşdur. 

Z.İsgəndərova hazırda EA-nın Radiasiya Tədqiqatları 
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İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində işləyir. 1997-ci ildən 
AAK-ın qərarı ilə ona dosent adı verilib. Azərbaycan 
Beynəlxalq Universitetində müəllim işləyir. 35 elmi əsərin 
(bunlardan 6-sı müəlliflik şəhadətnaməsidir) müəllifidir. İndiki 
tədqiqatları "Qaz mühitlərinin radiasiya və fotokimyası"na 

aiddir. Qaz mühitlərində sadə molekulların ionlaşdırıcı və 

ultrabənövşəyi şüaların təsiri ilə birbaşa və radiolotik 
çevrilmələrin kinetikası və mexanizminin öyrənilməsi fizikanın 

və kimyanın bir sıra mühüm sahələri üçün son dərəcə vacibdir. 

Bu sahələr sırasına nüvə reaktorlarında qaz-istilik 

daşıyıcılarının texnologiyası, atmosfer fotokimyası, ətraf 

mühitin qovuşmasının elmi əsasları, hidrogen energetikası, qaz 

lazerlərində baş verən fiziki-kimyəvi proseslər və s. daxildir. 
Z.İsgəndərovanın atmosfer havasının keyfiyyətli və qeyri- 

ənənəvi təmizlənmə üsulu haqqında elmi əsasların işlənməsi ilə 

bağlı tövsiyələri hazırlanır. 

İSLAMOV MUSA İSA OĞLU 

Musa İslamov 1924-cü ildə anadan £ 
olmuşdur. Baş Göynük kənd orta məktəbini ә 

bitirdikdən sonra 1944-cü ildə Azərbaycan 

Dövlət Üniversitetinin filologiya fakültəsinə 

daxil olmuş, 1949-cu ildə həmin fakültəni 

fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. Elmə 

hədsiz həvəsi olan M.İslamov 1954-cü ildə Azəriba aycan ЕА 

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əyani 

aspiranturasına qəbul olunmuş və ömrünü həmişəlik elmə 

bağlamışdır. O, 1961-ci ildə "Nuxa dialekti" mövzusunda 

namizədlik, 1973-cü ildə isə "Türk dillərində əvəzliklər" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını uğurla müdafiə 

etmişdir. 

M.İslamov çox məhsuldar və fədakar dilçilərdən biri 
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olmuşdur. Onun elmi yaradıcılığı çox zəngindir. O. 100-dən çox 

elmi məqalənin və bir çox monoqrafiyaların müəllifidir. 

Rəhbərliyi altında 9 nəfər namizədlik, 2 nəfər isə doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

M İslamovun redaktorluğu və iştirakı ilə "Azərbaycan 

dilinin dialektolofi atlası" və ikicildlik "Azərbaycan dilinin 

dialektoloii lüğəti" hazırlanıb çap edilmişdir. 

O, Bakı, Moskva, Peterburq, Ufa, Qazax, Kişinyov, 

Daşkənd, Aşqabad, Almatı, Bişkek, Düşənbə, U)qorod, Nukus 

və başqa şəhərlərdə keçirilmiş konfranslarda maraqlı 

məruzələrlə çıxış etmiş və Azərbaycan diilçiliyini ləyaqətlə 

təmsil etmişdir. 

M.İslamov Sovet hökuməti dövründə "SSRİ-dəki türk 

dillərinin dialektolofi atlası" adlı ümumittifaq mövzusunun 

Azərbaycan üzrə icraçısı və Qafqaz zonası üzrə rəhbəri seçilmiş, 

SSRİ EA Ədəbiyyat və Dil, eləcə də Azərbaycan Ali və Orta 

İxtisas Təhsili Nazirliyi nəzdində Elmi-Metodik Şuranın, 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu və BDU-nun İxtisaslaşdırılmış 

Doktorluq Müdafiə Şurasının üzvü olmuşdur. 

M.İslamov otuz ildən artıq İ.Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunda Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin müdiri 

işləmiş, Azərbaycan dialektologiyasının müxtəlif problemləri 

üzrə dəyərli tədqiqat işləri aparmışdır. 

M.İ.İslamov 1999-cu ildə vəfat etmişdir. 

İSMAYILOV FUAD MUSTAFA OĞLU 

Fuad İsmayılov 1924-cü ildə anadan 
olmuşdur. Əvvəlcə Şəkidəki 5 No-li məktəbdə 

oxuyub, sonra Şəki Редадојг Texnikumuna 

daxil olub, 3-cü kursdan Bakıya köçərək 150 1 

No-li məktəbdə təhsil almışdır. 1941-ci ildə Bl 

oranı bitirib, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə- 
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profilaktika fakültəsinə daxil olmuşdur. Böyük Vətən 
müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar könüllü olaraq 1942-ci 
ildə ordu sıralarına getmiş və 1945-ci ilədək tankçı kimi 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1950-ci ildə Tibb İnstitutunu bitirib 
Türkmənistan Respublikasının Taşauz vilayətinə işə 
göndərilmişdir. Orada 1953-cü ilə qədər dəri-zöhrəvi 
dispanserində həkim, baş həkimin müavini, baş həkim 
vəzifələrində işləmişdir. Sonra Aşqabad şəhərinin Kalinin 
qəsəbəsində yerləşən respublika vərəm sanatoriyasına baş 
həkim vəzifəsinə təyin edilir və 1959-cu ilə qədər həmin 
sanatoriyaya rəhbərlik edir. 1959-cu ildə onu respublika vərəm 
dispanserinə baş həkim vəzifəsinə təyin edirlər. Bu vaxtdan o, 
Türkmənistan Respublikasında vərəmə qarşı mübarizəyə 
rəhbərlik edir. 1962-ci ildə Türkmənistan Respublikası vərəm 
dispanserini Vərəm Elmi-Tədqiqat İnstitutuna çevirməyə nail 
olur və həmin institutun elm üzrə müdir müavini və cərrahiyyə 
şöbəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilir. 

1963-cü ildə Düşənbə şəhərində "Vərəm xəstələrinin dağ- 
iqlim şəraitində müalicəsi" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını və 1968-ci ildə Simferopolda "Türkmənistanda 
vərəm xəstələrinin cərrahi metodlarla müalicəsinin təşkili və 
ağciyərin reaksiyasının nəticəsi" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Türkmənistanda işlədiyi 

dövrdə "SSRİ tibb əlaçısı", Türkmənistanın əməkdar həkimi 

adlarına layiq görülür və bir neçə fəxri fərmanlarla təltif 
edilmişdir. 

1969-cu ildə Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun Ftiziatriya kafedrasına müsabiqə yolu ilə müdir 

vəzifəsinə seçilmiş və 1970-ci ildə eyni zamanda Vərəm Elmi- 

Tədqiqat İnstitutunun elm üzrə müdir müavini təyin edilmişdir. 

1976-cı ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Tibb 

Universitetinin "Ftiziopulmonologiya" kafedrasına müdir 

seçilir və 1993-cü ilə qədər həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir. 
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1971-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. Yaş 

məhdudiyyəti ilə əlaqədar olaraq 1992-ci ildə həmin kafedraya 

professor seçilir və indiyədək orada işləyir. | 

F.M.İsmayılov 140 elmi məqalənin, o cümlədən 6 

toplunun, 2 dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, 2 monoqrafiyanın 

müəllifidir. Məqalələrinin bir neçəsi: xaricdə və MDB 

ölkələrində çap olunmuşdur. IV - X ftiziatr qurultaylarının 

nümayəndəsi, III Zaqafqaziya ftiziatrlarının qurultayının 

iştirakçısı, Zaqafqaziya cərrahlar qurultayının və cərrahlar 

konfranslarının iştirakçısı olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 2 

elmlər doktoru və 5 elmlər namizədi yetişdirilmişdir. 

F.M.İsmayılov birinci və ikinci dərəcəli "Vətən 

müharibəsi" ordenləri, 16 medal, o cümlədən "Qafqazın 

müdafiəsi", "Varşavanın azad edilməsi", "Berlinin alınması | 

"1941 - 1945-ci illər Vətən müharibəsi iştirakçısı" medalları ilə 

təltif edilmişdir. 

Türkmənistanın əməkdar həkimi, Azərbaycanın əməkdar 

elm xadımı adlarını daşıyır. i - 

İSMAYILOV MAHMUD ƏLABBAS 
OĞLU =. 

o A 

Azərbaycanın öz dəst-xətti, prinsipial 

mövqeyi, hadisələrə obyektiv və orilinal 

münasibəti ilə fərqlənən tarixçi alimlərindən 

biri də Azərbaycan ЕА müxbir üzvü, tarix 

elmləri doktoru, professor Mahmud Əlabbas oğlu 

İsmayılovdur. m 
"Mahmud müəllim dərin biliyi, əməksevərliyi, 

məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində 1946-cı ildən çalışdığı 

Azərbaycan EA Tarix İnstitutunda laborantlıqdan şöbə müdiri, 

institutun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinədək 

yüksəlmişdir. 
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M.İsmayılov elmi yaradıcılığa aspirant kimi kapitalizməqədərki Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı tarixini tədqiq etməklə başlamış və tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən sonra Mahmud müəllim Azərbaycanın Rusiya 
tərkibinə daxil olması məsələləri ilə maraqlanmışdır. O, bir 
qrup müəlliflə birgə "Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsinin 
iqtisadi və mədəni nəticələri" kitablarını yazmışdır. Sonra 
Mahmud müəllim 1960-cı ildə "Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
XX əsrin əvvəlində", 1964-cü ildə isə "XIX əsrin sonu və XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında 
kapitalizm" əsərlərini nəşr etdirmişdir. 1961-ci ildə XIX əsrin 
sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd 
istehsalçılarının tarixi problemlərinə həsr olunmuş doktorluq 
dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş, 1963-cü ildən professor 
vəzifəsinə seçilmişdir. 

M.İsmayılov "Sovet Azərbaycanı", "Qardaş xalqların 
vahid ailəsində", "Bakının sənayesi XX əsrin əvvəlində", 
"Kapitalizm dövründə Azərbaycanın sosial-iqtisadi quruluşu", 
"Şəki" (tarixi oçerk) və s. bu kimi elmi-tarixi əsərlər nəşr 
etdirmişdir. 

M.İsmayılov həcmi 200 çap vərəqindən artıq olan yüzdən 
çox elmi məqalə, monoqrafiya və kitabların müəllifi, 25 kitabın 
elmi redaktoru olmuşdur. Yenidən nəşrə hazırlanan çoxcildli 
"Azərbaycan tarixi" kitabının dörd və beşinci cildlərinin əsas 
müəlliflərindən biri və redaktoru olmuşdur. 

Mahmud müəllim eyni zamanda "Kapitalizmin genezisi" 
problem və tarix ixtisası üzrə namizədlik və doktorluq elmi 
dərəcələri verən xüsusi Müdafiə Şuralarının üzvü olmuşdur. 
Alimin rəhbərliyi ilə dörd doktorluq, 16 namizədlik 
dissertasiyası uğurla müdafiə edilmişdir. Bunlardan başqa, o, 
30-dan çox doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının 
opponenti olmuşdur. O, Romada, Leninqradda, Moskvada 
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keçirilən beynəlxalq elmi konfransların və bu yaxınlarda 

Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən Birinci Ümumdünya 

Azərbaycan Konqresinin çox fəal iştirakçılarından biri 

olmuşdur. 

Mahmud müəllim elmi tədqiqatla yanaşı, bədii 

yaradıcılıqla da məşğul olurdu. Onun "Ağ yapıncı", "Xaqani", 

"El üçün yan", "İki od arasında" tarixi və "Sənin ulu baban" 

xronololi romanları oxucularımızın sevimli stolüstü 
kitablarındandır. 

M.İsmayılova tarix elminin inkişafında xidmətlərinə görə 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 
"Əməkdar elm xadımi" fəxri adı verilmişdir. 

M.Ə.İsmayılov 2001-ci ildə dünyasını dəyişmiş və Fəxri 
Xıyabanda dəfn olunmuşdur. 

— 

İSMAYILOV FƏRRUX CABBAR OĞLU 

Fərrux İsmayılov 1912-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1932-ci ildə Nuxa Pedaqofi . 

Məktəbini qurtaran F.C.İsmayılov əmək 
fəaliyyətinə orta məktəb müəllimi kimi ә 

başlamışdır. *, 
F.C.İsmayılov 1934-cü ildə Azərbaycan Dövlət Qiyabi 

Pedaqofi İnstitutunun tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1939-cu 
ildə hərbi xidmətə çağırılması ilə əlaqədar təhsili yarımçıq 
qalmışdır. 1939 - 1945-ci illərdə hərbi qulluqda olan 
F.C.İsmayılov Böyük Vətən müharibəsi zamanı Moskva və 
Stalinqrad cəbhələrində fəal iştirak etmişdir. 1947-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqofi İnstitutunun tarix 
fakültəsini bitirərək uzun illər tarix və ictimaiyyət fənlərini 
tədris etmişdir. O, pedaqoii işin ustası idi. 

Ordu sıralarından tərxis olunandan sonra F.C.İsmayılov 
Şəki şəhər Partiya Komitəsində mühazirəçi olmuş, 1949-cu ildə 
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Bakı ikilllik Partiya Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə, sonra isə 
Moskva Ali Partiya Məktəbi nəzdində rəhbər partiya işçiləri 
hazırlayan birillik kursu bitirmişdir. 

F.C.İsmayılov 1949 - 1951-ci illərdə Azərbaycan KP MK- 
da təlimatçı, sonra Nuxa şəhər Partiya Komitəsinin katibi, 
ikinci katibi, 1953 - 1955-ci illərdə Azərbaycan KP Nuxa şəhər 
Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifələrində, sonralar isə 
şəhər Partiya Komitəsinin siyasi maarif kabinetinin müdiri, 
Şəki şəhər ZDS İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini, "Bilik" 
cəmiyyətinin rayon şöbəsi idarə heyətinin sədri vəzifələrində 
çalışmışdır. 

F.C.İsmayılov işlədiyi bütün sahələrdə ona göstərilən 
etimadı doğrultmuş, özünü bacarıqlı, böyük təşkilatçılıq 
qabiliyyətinə malik, qanunpərəst vəzifəli şəxs kimi tanıtmışdır. 
O, özünə və tabeçiliyində olanlara qarşı həmişə tələbkar olmuş, 
rəhbər işçilər arasında sadəliyi və qayğıkeşliyi ilə xüsusilə 
fərqlənmişdir. 

1966-cı ildə F.C.İsmayılov yeni istifadəyə verilmiş Şəki 
şəhər 19 Ne-li orta məktəbə direktor təyin edilərək ömrünün 
sonuna kimi həmin vəzifədə çalışmışdır. F.C.İsmayılov 1971-ci 
ildə Şəki şəhərində vəfat etmişdir. 

İSMAYILOV CAHANGİR SƏLİM OĞLU se 3 

Cahangir İsmayılov 1936-cı ildə anadan | Аг 
olmuşdur. 1945-ci ildə Baş Göynük orta Е Vi 
məktəbinə daxil olmuş, 1955-ci ildə q 
bitirmişdir. 1955 - 1958-ci illərdə hərbi 

xidmətdə olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat 

fakültəsinə daxil olaraq, 1964-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bi- 

tirmişdir. Həmin ildə rektorluğun əmri ilə universitetdə 
saxlanılmışdır. 1967-ci ildə qiyabi aspiranturaya daxil olub, 
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Moskva Maliyyə İnstitutunda professor V.B.Libermanın 

rəhbərliyi altında elmi iş yazmış, 1972-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutunun Elmi Şurasında "Sənaye 

müəssisələrində hazır məhsul uçotu informasiyasının təhlili və 

təkmilləşdirilməsi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 

iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Həmin iş 

Bakı şəhərinin bir neçə sənaye müəssisəsində praktik olaraq 

tətbiq edilmiş, çoxlu miqdarda gəlir gətirmişdir. 1975-ci ildən 

indiyə qədər dosent vəzifəsində çalışır. Onun bu illər ərzində 6 

dərs vəsaiti və 20 elmi məqaləsi çap olunmuşdur. 

Müxtəlif illərdə Moskva, Kiyev, Donetsk, Lvov və 

Leninqradda elmi-praktik konfranslarda iştirak etmişdir. 

AYY 

İSMAYILOV HƏTƏM PAŞA OĞLU 

Hətəm İsmayılov 1932-ci ildə anadan . 

olmuşdur. Orta təhsilini 1950-ci ildə Şəki 

şəhər 2 Ne-li məktəbdə başa çatdırıb, 

Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil 

olmuşdur. 1955-ci ildə institutu yaxşı ” 

qiymətlərlə başa vurub dağ mühəndisi ixtisasına yiyələnmiş və 

işləmək üçün "Artyom" Qazıma İdarəsinə göndərilmişdir. 

Qazıma idarəsində müxtəlif vəzifələrdə - fəhlə, iş icraçısı, buruq 

ustası vəzifələrində çalışmışdır. 1965-ci ildən Dəniz Kəşfiyyat 

Trestinin müxtəlif idarələrində - "Bulla", "Sahil", "İliç buxtası", 

"Neft Daşları"nda müxtəlif rəhbər vəzifələrdə texnoloyi şöbənin, 

MMTX-nin rəisi, böyük mühəndis, idarə rəisi, rəis müavini 

vəzifələrində çalışmışdır. İşlədiyi müddət ərzində rəhbərlik 

etdiyi kollektiv yüzlərlə dərin neft quyularını qazıb dövlətə 

təhvil vermiş, yeni sahələrin açılmasına nail olmuş-dur. 

Hətəm İsmayılov bir çox səmərəli təkliflərin və 65-dən çox 

elmi məqalənin müəllifidir. Verdiyi təkliflər nəzərə alınaraq 

1960-cı ildə ona respublikanın "Əməkdar səmərələşdiricisi" 
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fəxri adı verilmişdir. O, eyni zamanda iki kitabçanın da 

müəllifidir: "Mürəkkəb dəniz şəraitində quyuların qazılma 

təcrübəsi", Bakı, 1992 və "Bakı arxipelaqı yataqlarında quyu 

qazılması zamanı mürəkkəbləşmə və qəzalar", Bakı, 1998. 

H.P.İsmayılov istehsalatdan ayrılmadan "Razrabotka | 

vnedrenie metodov preduprefdeniə i likvidaüll oslayeneniy pri 

Ыигепи skvalin na plohadəx Bakinskoqo arxipelaqa" 

mövzusunda dissertasiya işi üzərində çalışmış, Azərbaycan Neft 

və Kimya İnstitutunun Elmi Şurasında müdafiə etmiş və iş 

1989-cu ildə SSRİ AAK-da təsdiq edilmişdir. 
Hazırda "Bakı limanı" adına DKQİ-də Mərkəzi 

Mühəndis Texnolofi Xidmət şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. 

İSMAYILOV FƏRMAN QƏHRƏMAN 

OĞLU 

Fərman İsmayılov 1936-cı ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini Baş Göynük 

kəndindəki G.Göylü qızı adına məktəbdə 

almış, elə həmin il - 1956-cı ildə 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoifi Dillər İnstitutunun 

ingilis dili fakültəsinə daxil olmuş, 1962-ci ildə fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişdir. Nümunəvi əxlaq və əla təhsil 

göstəricilərinə görə o zaman tələbələr üçün nəzərdə tutulan ən 

ali dövlət təqaüdü ilə - V.İ.Lenin adına təqaüdlə təmin 

olunmuşdur. Tələbə ikən institutun tələbə həmkarlar və 

komsomol təşkilatlarına sədr, Elmi Şuraya üzv seçilmişdir. Al 

məktəbi qurtardıqdan sonra Elmi Şuranın qərarı ilə "İngilis 

dilinin qrammatikası" kafedrasında müəllim saxlanılmış, 1965- 

ci ildə fəlsəfə elminə hədsiz maraq onu respublika EA-nın 

Fəlsəfə və Hüquq İn-stitutunun aspiranturasına gətirmişdir. 

Aspiranturaya qəbul olunduqdan sonra Tbilisi Fəlsəfə 

İnstitutuna ezam edilmiş, məş-hur gürcü filosofu 
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A.F.Beqiaşvilinin rəhbərliyi altında bir müddət çalışmış, 
oradan da Moskvaya göndərilmişdir. Asipirant olarkən müasir 

Qərb fəlsəfəsi üzrə "Fəlsəfə və ali dil (Linqvistik analiz 

fəlsəfəsinin metodolofi prinsiplərinin tənqidi)" mövzusun-da 

namizədlik dissertasiyası üzərində işləmiş və onu 1970-ci ildə 

Azərbaycan EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Elmi Şura- 

sında müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın elmi və metodolofi mə- 

ziyyətləri Elmi Şuraya onu nəşr etmək haqqında qərar qəbul et- 

məyə əsas vermişdir. Həmin dissertasiya Azərbaycanda XX əsr 
Qərb fəlsəfəsi tarixinə həsr edilmiş ilk əsərdir. Dissertasiyada 

müasir Qərbin fəlsəfi fikir nəhəngləri C.E.Mur, L.Vitqenşteyn, 

B.Rassel, C.Rayl və başqalarının tənqidi analizi verilir və 

müəyyən edilir ki, fəlsəfə idrakın, dil isə onun formasıdır, bu sə- 

bəbdən təfəkkür dünyanın tədqiqinə dildən deyil, reallıqdan 

başlamalıdır. Bununla da linqvistik analitiklərin "dildən 

dünyaya doğru" metodolofi prinsipi "dünyadan dilə doğru" 

prinsipi ilə əvəz edilir. Əsərə Moskva Dövlət Universitetinin 

pro-fessoru İ.S.Narski kimi dünyada məşhur filosof yüksək 

qiymət vermiş və onu fəlsəfi tənqidin yeni nailiyyəti kimi 

qiymətləndir-mişdir. 

Onun fəaliyyətinin böyük hissəsi M.F.Axundov adına 

Dillər İnstitutu ilə əlaqədardır, orada müəllim, baş müəllim, 

1973-cü ildən dosent işləmişdir. 1970-cı ilin oktyabrında həmin 

institutun partiya komitəsinin katibi seçilmiş, müxtəlif fəxri 

fərmanlar almış, iki dəfə Nəsimi rayonuna deputat seçilmişdir. 

1972-ci ildə "İdrak nəzəriyyəsi və linqvistik analiz" mövzusunda 

doktorluq dissertasiyası Tbilisi Dövlət Universitetinin Elmi 

Şurasında təsdiq edilmişdir. 1978-ci ilin martında BDU-nun 

fəlsəfə kafedrasına dosent seçilmişdir. Universitetdə işlərkən və 

ondan əvvəl "Müasir pozitivizm (tarixi-tənqidi oçerk)" (B., 

1979), "Antikommunizm və insan problemi" (B., 1978), 

"Müasir buryua fəlsəfəsinin böhranı (neopozitivizm və 

ekzistensializm)" (B., 1981), "Müasir Qərb fəlsəfəsi" (B., 1991), 
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"İnsan və dünya" (В., 1994), "XX əsr fəlsəfəsinə dair oçerklər" 

(B., 1992) elmi kitablarını, 30-a yaxın məqaləsini nəşr 

etdirmişdir. 1996-cı ilin iyununda Azərbaycan Respublikası 

EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun nəzdindəki D.004.06.01 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurası dissertasiya müdafiə etmədən 

fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilməsi haqqında 

yekdilliklə qərar qəbul etmişdir. Bu qərar da Alı Attestasiya 

Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Müdafiədən sonrakı illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin 

İstanbul Universitetində üç aylıq elmi ezamiyyətdə olmuşdur. 

Müdafiədən sonra "İdrak nəzəriyyəsi və linqvistik analiz" kitabı 

çapdan çıxmışdır. Xaricə elmi ezamiyyənin nəticəsi "XX əsr 

Qərb fəlsəfəsinin tarixi" adlı iki cilddən ibarət tədqiqat 

olmuşdur. Əsərin birinci cildi respublika təhsil nazirliyi 

tərəfindən ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi qəbul edilmişdir. 

Həmin cild "Təhsil" nəşriyyatı tərəfindən nəşr ediləcəkdir. 

1991-ci ildə F.İsmayılova Bakı Dövlət Universitetinin 

Şəki filialını təşkil etmək tapşırılmışdır. Filial 1992-ci ildə 

fəaliyyətə başlamış, hazırda həmin filialın bazasında 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu fəaliyyət göstərir. - 

ADU-nun Şəki filial formalaşdığı gündən F.İsmayılov 

onun direktoru və eyni zamanda humanitar elmlər kafedrasının 

müdiri olmuşdur. 1997-ci ilin mayında BDU-nun böyük Elmi 

Şurasında, habelə filialın nəzdində fəaliyyət göstərən 

namizədlik müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın üzvü, 

filialın Elmi Şurasının sədri olmuşdur. Müasir Qərb fəlsəfəsinə 

dair Azərbaycanda ilk elmlər doktorudur. Bundan əlavə "XX 

əsr Qərb fəlsəfəsinin tarixi" (ikicildlik) kimi fundamental əsər 

keçmiş SSRİ məkanında, o cümlədən türk cümhuriyyətlərində 

ilk təcrübədir. 

Professor F.Q.İsmayılov hazırda Bakı Dövlət 

Universitetində öz elmi və pedaqoii fəaliyyətini davam etdirir. 

291 



İSMAYILOV 2İLBERT İSFƏNDİYAR 
OĞLU 

Yibert İsmayılov 1939-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1957-ci ildə Şəkidəki Sabir adına 5 

saylı orta məktəbi bitirmiş, 1958 - 1963-cü / 

illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

iqtisad fakültəsində maliyyə-kredit ixtisası 

üzrə təhsil almışdır. 1963 - 1965-ci illərdə hərbi xidmətdə .. 

1965 - 1969-cu illərdə Binəqədi və Sabunçu rayon Dövlət Bankı 

şöbələrində inspektor işləmiş, Azərbaycan Dövlət Bankı 

Kontorunda kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi və 

kreditləşdirilməsi şöbəsində iqtisadçı, baş iqtisadçı vəzifələrində 

işləmişdir. 1969-cu ildən indiyədək Azərbaycan EA İqtisadiyyat 

İnstitutunda işləyir. 1999-cu ildən aparıcı elmi işçidir. 

İnstitutun Elmi Şurasının üzvüdür. 

Tibert İsmayılov 1982-ci ildə Azərbaycan EA müxbir 

üzvü, 1.e.d., prof. A.K.Ələsgərovun rəhbərliyi ilə "Kolxoz- 

kooperativ mülkiyyəti və onun yetkin sosializm şəratində 

inkişafı və ümumxalq mülkiyyətinə yaxınlaşdırılması 

problemləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. İlk dəfə olaraq kooperativ mülkiyyətinin kateqoriya 

kimi xüsusiyyətləri, regional şəraitdə istehsal münasibətləri 

sistemində kooperativ mülkiyyətinin mahiyyəti və yeri, 

kooperativ mülkiyyətinin meydana gəlməsi və iikişafının 

regional xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 1.İsmayılov mülkiyyət 

münasibətlərinin tədqiqinə dair 100-ə qədər elmi əsərin, o 

cümlədən 6 monoqrafiyanın (şərikli) müəllifidir. Bu 

monoqrafiyalar aşağıdakılardır: 

- Müasir dövrdə Azərbaycan sovet kəndində ictimai- 

iqtisadi irəliləmələr. Bakı, Elm, 1973. 12,7 ç.v. 

- Təsərrüfatlararası kooperasiya və onun problemləri. 
Bakı, Elm, 1979. 8,5 ç.v. 
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- Aqrar-sənaye inteqrasiyası şəraitində istehsal 

münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. Bakı, Elm, 1980. 
Тӧс.м. 

- Bazar münasibətlərinə keçid və Azərbaycanın iqtisadi 

inkişafının bəzi problemləri. Bakı, Elm, 1994. 10 ç.v. 
- Müasir mərhələdə Azərbaycanda yeni iqtisadi sistemə 

keçidin qanunauyğunluqları və problemləri. Bakı, Elm, 1998. 

30 ç.v. 

- Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının 

əsas meylləri. Bakı, Elm, 1999. 23 ç.v. 

İqtisadçı alimin nəzəri və praktik yönümlü tədqiqatları 

təhriri məruzələr və tövsiyələr şəklində dövlət proqramlarının, 
respublikanın iqtisadi inkişafına dair konsepsiya və 

istiqamətlərin işlənib hazırlanmasında istifadə olunmuşdur. 

İSMAYILOV NAZİM QASIM OĞLU 

Nazim İsmayılov 1939-cu ildə anadan | 
olmuşdur. Orta təhsilini Şəki şəhər 5 No-li | 

məktəbdə 1957-ci ildə bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Neft 

Akademiyasının) "İstehsal proseslərinin 

avtomatlaşdırılması" fakültəsinə qəbul olunmuş və 1962. -cı ildə 

"Avtomatika və telemexanika" ixtisası üzrə institutu 

qurtarmışdır. İnstitutu bitirəndən sonra təyinatla Sumqayıt 

şəhərində Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunda mühəndis kimi 

çalışmış, sonra 1966 - 1968-ci illərdə EA-nın aspiranturasında 

təhsilini əyani davam etdirmişdir. 1970-ci ildə "Mallı qazılan 

quyuların həndəsi parametrlərinə avtomatik nəzarət etmək 

üçün kod-impuls teleölçü sisteminin tədqiqi və işlənib 

hazırlanması" mövzusunda akademiyanın Elmi Şurasında 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elmi rəhbəri Dövlət 

mükafatı laureatı, texnika elmləri doktoru İzzət Əhməd oğlu 
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Nəbiyev olmuşdur. Dissertasiya işinin elmi və əməli əhəmiyyəti 
4500 metrə qədər dərinliyə malik neft quyularının maili 
istiqamətdə qazılması prosesinə avtomatik nəzarət etməyə 

imkan verən ilk texniki vasitənin yaradılmasıdır. 

Nazim İsmayılov aspiranturanı bitirdikdən sonra Elmi 

Şuranın qərarı ilə akademiyada əvvəl kiçik elmi işçi, sonra baş 

elmi işçi və 1976-cı ildən dosent vəzifəsində işləyir. 

N.İsmayılov 30-dan çox elmi məqalənin, bir müəlliflik 

şəhadətnamənin, 6 dərs vəsaitinin müəllifidir. 

O, 1971 - 1973-cü illərdə akademiyanın aspirantura 

şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Hazırda ADNA-nın "Metrologiya, 

standartlaşdırma və keyfiyyəti idarəetmə" kafedrasının 
dosentidir. 

İSMAYILOV İSMAYIL MƏMMƏD 
OĞLU 

İsmayıl İsmayılov 1947-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1964-cü ildə Şəki şəhər 3 Ne-li orta 

məktəbini bitirmiş və həmin il N.Nərimanov 

adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 

müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil 
olmuşdur. 1970-ci ildə həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmişdir. 

İ.İsmayılov 1972-ci ildən Azərbaycan Respublikası 
Kliniki Urolofi Xəstəxanasında çalışır. 1988-ci ildə akademik 
M.M.Cavadzadənin rəhbərliyi altında Kiyev Elmi-Tədqiqat 
Urologiya və Nefrologiya İnstitutunda "Uşaqlarda kisə-sidik 
axarı reflyuksu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Dissertasiyada kisə-sidik axarı reflyuksu zamanı 
rentgenradiolo)i metodların diaqnostik imkanları aşkara 
çıxarılmış, böyrək və sidik yollarının anatomo-funksional 
dəyişikliklərinin diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti 
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dəqiqləşdirilmiş, habelə müxtəlif müalicə metodlarının 

nəticələrinə təsir edən faktorlar müəyyən edilmişdir. 
O, Zaqafqaziya respublikaları uroloqlarının 1 

konfransında (Suxumi, 1977), Estoniya, Litva və Latviya 

uroloqlarının III konfransında (Tallinn, 1982) və s. elmi 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 
İ.İsmayılovun "Urolofi xəstəliklərin farmakoterapiyası" 

(Bakı, 1983, 219 s.) adlı monoqrafiyası və 20-ə yaxın məqaləsi 

çap olunub. 
İsmayıl İsmayılov hazırda respublika urolofi xəstəxanası 

həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədridir. 

İSMAYILOVA TÜRKAN AĞAMALI QIZI 

Türkan İsmayılova 1937-ci ildə anadan 
olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidəki 8 No-li rus 

məktəbində almış, 1955-ci ildə M.Əzizbəyov 

adına Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya 
İnstitutuna daxil olmuş, 1960-cı ildə "Elektrik 
stansiyaları, şəbəkələri və sistemləri" ixtisası üzrə institutu 

qurtarmışdır. Təyinatla Azərbaycan EA İ.Ç.Esman adına 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutuna 

göndərilmiş, kiçik elmi işçi vəzi-fəsində işləmiş və 1965-ci ildə 

Energetika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1971- 

ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Elmi Şurasında 

prof. O.S.Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə "Paylayıcı elektrik 

şəbəkələrinin gərginlik reyimlərinin, texniki-iqtisadi 

xarakteristikalarının və onların optimallaşdırma məsələlərinin 

tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib 

texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

T.İsmayılova 1973-cü ildən Azərbaycanda Neft və Kimya 

İnstitutunun (indiki Neft Akademiyası) elmi-tədqiqat 

bölməsində baş elmi işçi, "Energetika və avtomatika" 
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sektorunun rəhbəri, problem laboratoriyasının müdiri 
vəzifələrində işləmişdir. Hazırda Elektrik stansiyaları 
kafedrasında dosent işləyir. 1983-cü ildə SSRİ AAK-ın qərarı 
ilə ona "Elektrik avadanlıqları" ixtisası üzrə baş elmi işçi 
dərəcəsi verilmişdir. 

O, beynəlxalq və Azərbaycanda keçirilən konfransların 
iştirakçısı olmuşdur. 45-ə qədər elmi məqalənin müəllifidir, 
onlardan 15-i SSRİ-də, qalanları Azərbaycanda çap 
olunmuşdur. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrindən kafedranın 
namizədlik dissertasiyalarında və tədris-təhsil prosesində 
istifadə olunur. 

Türkan xanım energetika fakültəsinin tematik elmi 
məqalələr məcmuəsinin, elmi seminarların məsul katibi 
olmuşdur. 

İSMAYILOVA SODAR MƏBUD QIZI 

Sodar İsmayılova 1930-cu ildə doğulmuşdur. Baş Zəyzid 
kəndindəki "Şəfəq" kolxozunda manqa başçısı olmuşdur. 1948- 
ci ildə tütünçülük sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanmışdır. 
Göstərdiyi əmək şücaətlərinə görə ona 1949-cu ildə Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adı verilmişdir. 

İSMAYILOVA (HÜSEYNOVA) ELMİRA 
QƏNİ QIZI 

Elmira Hüseynova (İsmayılova) 1940-cı 
ildə anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Şəki şəhər 
5 Ne-li orta məktəbi bitirmiş və həmin il 
Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutuna daxil | 
olmuşdur. 1962-ci ildə ali məktəbi iq 
qurtarmışdır. İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə təhsilini 
davam etdirməsi tövsiyə olunmuşdur. 
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Təyinatla Bakıda saxlanılmış, Xarici Dillər İnstitutunun 

"İngilis dilinin qrammatikası" kafedrasında əmək fəaliyyətinə 

başlamışdır. Əvvəlcə kafedranın laborantı, sonra müəllimi və 

baş müəllimi vəzifələrinə seçilmişdir. İşə başladığı ildən indiyə 

qədər kafedranın həmkarlar təşkilatının rəhbəridir. 
Respublika daxilində keçirilmiş elmi konfranslarda 

müntəzəm olaraq məqalə və fezislərlə çıxış edir. о 

Uzunmüddətli və qüsursuz fəaliyyətinə görə institut 

rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə yazılı və şifahi təşəkkürlər 

almışdır. 
Elmira xanım öz mədəniyyəti, elmi yaradıcılığı, 

qayğıkeşliyi, gəncliyə ana münasibəti ilə seçilən yüksək ixtisaslı 

pedaqoqdur. Onun yetirmələrinin xoş sədası bu gün dünyanın 

bir çox ölkələrindən gəlir. Tələbələrinin hər birinin 

müvəffəqiyyətinə həssaslıqla yanaşan və sevinclərinə sevinən 

Elmira Qəni qızı gözəl maarifçi kimi onlara nümunə olmaqla 

yanaşı, həm də qayğıkeş bir insan, ana kimi hər birinin 

həyatında mühüm rol oynamışdır. | | 

Həyatda çoxluğun sevgisini qazanmağın ən yüksək qürur 

olduğunu dərk edən hər kəs Elmira Hüseynova (İsmayılova) ilə 

fəxr etməyə haqlıdır. 
ən 

İSRAFİLOV NƏSİR ƏLİ OĞLU 

Nəsir İsrafilov 1936-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1953-cü ildə Baş Layısqı kənd orta ә. 

məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Kənd m il 

Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 1958- x İY 

ci ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə -—x Ы – 

bitirən N.İsrafilov Elmi Şuranın qərarı ilə aspiranturada 

saxlanmış, elmi işini Minsk şəhərində akademik Metsepuranın 

rəhbərliyi ilə tamamlamışdır. 1967-ci ildə N. İsrafilov həmin işi 

namizədlik dissertasiyası kimi müdafiə etmiş və texnika elmləri 
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namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Üzərində işlədiyi sahə ilə bağlı tədqiqatlarını davam 
etdirmiş və 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib 

texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1988-ci ildə 

professor adına layiq görülmüşdür. 

N.İsrafilov 1964 - 1970-ci illərdə Elmi-Tədqiqat 
Mexanizasiya İnstitutunda işləmişdir. 1970-ci ildən ömrünün 

sonuna qədər Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (sonra 

İnşaat Mühəndisləri Universitetində) dekan, kafedra müdiri 

vəzifələrində çalışmışdır. Axırıncı iş yeri "Yol tikintisi 

maşınları" kafedrası olmuş və müdir vəzifəsini daşımışdır. Nəsir 

müəllim 1999-cu ildə vəfat etmişdir. 

İSRAFİLOV HƏSƏN ABİD OĞLU ğ = 

Həsən İsrafilov 1946-cı ildə anadan 
olmuşdur. 1953/54-cü tədris ilində Şəki şəhər 

Nizamı adına 7 nömrəli orta məktəbə daxıl , 

olmuş, 1963/64-cü illərdə bitirmişdir. Həmin 

ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna 

daxil olmuşvə 1971-ci ildə oranı başa 

vurmuşdur. 1976-cı ildən əyani aspiranturada oxumuşdur. 

1981-ci ildə iqtisad elmləri doktoru, professor 

İ.Ə.Feyzullabəylinin rəhbərliyi ilə Kiyev Ticarət İqtisad İnsti- 
tutunun Böyük Elmi Şurasında "İnkişaf etmiş sosializm 

cəmiyyətində Azərbaycan SSR-də kənd ticarətinin inkişafının 

sosial-iqtisadi problemləri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edib iqtisad elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır. 

Namizədlik dissertasiyası müdafiəsindən sonra 

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun "Ticarət-iqtisad" 

kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent kimi çalışmışdır. 

1987 - 1990-cı illərdə "Kommersiya və əmtəəşünaslıq" 
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fakültəsində dekan əvəzi vəzifəsində çalışmışdır. 1996-cı ildən 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Kommersiya və 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" fakültəsində dekan 

vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildən həm də "Təfəkkür" 

Universitetində prorektor vəzifəsində çalışır. 

Həsən İsrafilov doktorluq işini başa çatdırmaq 

ərəfəsindədir. 
MDB ölkələrinin əksəriyyətində konfranslarda və eləcə də 

İstanbulda (Bəyazit Universitetində) beynəlxalq simpoziumda 

iştirak etmişdir. 

H.İsrafilovun bütün pedaqo)i fəaliyyəti İqtisad 
Universiteti ilə bağlıdır. 1993-cü ildən bu tədris ocağının 

dosentidir. 

"Rozniçnıy tovarooborot Аәегбаудјапа" və "Azərbaycan 

SSR-də ərzaq malları istehsalının region xüsusiyyətləri" adlı 

monoqrafiyalarını, 45 adda məqalə, metodik göstəriş dərc 

etdirmişdir. Ukrayna Respublikasında tezisi çap olunub. 2 

aspirantın elmi rəhbəridir. İqtisad Universiteti Elmi Şurasının 

və Metodik Şuranın üzvü, fakültə Elmi Şurasının sədri 

vəzifələrində işləmişdir. 

Bu gün H İsrafilov öz elmi və pedaqoii fəaliyyətini 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində davam etdirir. 
mz 

İSRAFİLOV TELMAN DAVUD OĞLU (| – 

Telman İsrafilov 1939-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1957-ci ildə Gəncə şəhəri 22 saylı A” 

orta məktəbi bitirmişdir. 1958-ci ildə Az.Pİ-yə ИКИ. 
(indiki Texniki Universitet) qəbul olunmuş, 

1963-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə 
qurtarmışdır. Təyinatla Ümumittifaq Neft Maşınqayırması 

üzrə Elmi-Tədqiqat və Layihələndirmə İnstitutuna kiçik elmi 

işçi vəzifəsinə göndərilmiş və 1964-cü ildə Az.Pİ-yə dəvət 
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olunaraq assistent vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 1968-ci ildə 

Moskva Polad İnstitutunun "Yüngül metalların metallurgiyası" 

kafedrasında aspiranturaya daxil olmuş və professor 

A.İ.Laynerin rəhbərliyi altında "Zəylik zəydaşı filizinin emalı 

ardıcıllığının hazırlanması" mövzusunda 1970-ci ildə həmin 

institutun Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə 

edib texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Hazırda 

Azərbaycan Texniki Universitetində dosent vəzifəsində çalışır. 

T.İsrafilov 1992-ci ildə 42 çap vərəqi həcmində 

"Alüminium" dərsliyini və 1986 - 1999-cu illərdə alüminium 

istehsalının texnologiyası üzrə dörd dərs vəsaiti çap etdirmiş, 

həmçinin 16 ixtiranın müəllifidir. Macarıstanda 1, mərkəzi 

mətbuatda isə 14 məqaləsi nəşr olunmuşdur. 

İSRAFİLOV VƏLİ VƏLİYULLAH OĞLU 

Vəli İsrafilov 1962-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1979-cu ildə Baş Layısqı kənd orta 

məktəbini bitirmiş, 1982-ci ildə Azərbaycan 

Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 

Təhsil illərində yüksək göstəricilər əldə etmiş, 

Lenin təqaüdü alaraq tələbələr arasında seçilmiş, 1987-ci ildə 

institutu fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. Elə həmin il 

institutun Elmi Şurasının qərarı ilə Azərbaycan EA 

Kibernetika İnstitutunun aspirantu-rasına göndərilmiş, 1992-ci 

ildə "İqtisadi-riyazi modelləşdirmə" mövzusunda namizədlik 

dissertasiysı müdafiə edib iqtisad elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır. 

Vəli İsrafilov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 

sonra Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətində işləmiş, 1998-ci 

ildən Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Humanitar 

elmlər kafedrasına keçmişdir. Eyni zamanda o, 1996 - 1999-cu 

illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində siyasi 
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iqtisaddan mühazirələr aparmışdır. 

V.İsrafilov Əfqanıstan müharibəsi iştirakçısıdır, 2 

medalla təltif edilmişdir. Hazırda Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi 
və İdman Akademiyasının dosentidir. 

İSRAFİLOVA SEVİL ZAKİR QIZI 

Sevil İsrafilova 1934-cü ildə anadan BE 
olmuşdur. 1953-cü ildə Şəki şəhərindəki İB” 

Nizami adına 7 saylı orta məktəbi bitirmişdir. | 

Həmin il ADU-nun kimya fakültəsinə daxil 

olmuş, 1958-ci ildə təyinatla Azərbaycan EA 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutuna (NKPİ) işə 
göndərilmiş, əvvəlcə institutun təcrübə-qurğu bazasında 

aparatçı vəzifəsində, sonra "Element üzvi birləşmələr" 

laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 

1961-ci ildə həmin institutun aspiranturasının əyani 

şöbəsinə daxil olmuş, 1964-cü ildə oranı bitirmişdir. 1966-cı ildə 

k.e.d., prof. İ.A.Şixiyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ЕА NKPİ 
ilə Kimya İnstitutunun birgə Elmi Şurasında "Fosfin 
turşularının bəzi doymuş və doymamış eterlərinin sintezi və 

turşu mühitində onların metalın korroziya edilməsi qarşısını 

alan inqibitor kimi işlənməsi" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiya işi nəzəri cəhətdən 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir, burada ədəbiyyatda olmayan, 

birinci dəfə olaraq 40 yeni fosfin turşularının amifatik, siklik, 

aromatik sırası karbohidrogen törəmələri sintez edilmiş, 

qarşılıqlı sintez vasitəsilə alınan birləşmələr təsdiq edilmiş və 

onların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. 

Sintez edilmiş bu birləşmələrdən bir çoxu fosfin 

turşularının doymuş və doymamış eterləri yüksək temperaturda 

və turşu mühitində metalların korroziya edilməsi qarşısını alan 

inqibitor kimi işlənməsi xassəsi öyrənilmişdir. Bu tədqiqat işi 
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akademik S.A.Bolezinin rəhbərlik etdiyi V.İ.Lenin adına 

Moskva Dövlət Pedaqoii İnstitutunun problemlər 

laboratoriyası əməkdaşları ilə birgə aparılmış və yüksək 

nəticələr əldə edilmişdir. 

S.İsrafilova namizədlik dissetasiyasını müdafiə etdikdən 

sonra yenə NKPİ-nin analitik kimya laboratoriyasında əvvəl 

kiçik elmi işçi, 1967-ci ildən isə baş elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

Hazırda DÜİST-ə uyğun olaraq 40-dan artıq analitik analiz 

metodlarından istifadə edərək xam neftin, neft məhsullarının, 

fərdi karbohidrogenlərin analiz və identifikasiyası ilə məşğul 

olan qrupa rəhbərlik edir. 
O, Moskva və Bakıda keçirilmiş elmi konfranslarda 

iştirak etmiş, 50-dən artıq elmi məqalənin, 20 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

KA3HEBA ГОНҸА XAHYM ИСМАИЛ 

KbI3bI 

ЗаслуженныИ враҹ Азербаиджанскон 

ССР, кандидат медипинских наук, кавалер 

ордена "Знак поҹета" Гонҹа ханум Казиева 

родиласы в 1916 r. После oxoHuaHH3 среднеи 

иколы в г.ПТеки, в 1932 r. поступила в Азербаиджанскии 

медипинскиИ институт, которыИ оконҹила в 1937 r. С 1941 по 

1945 r. работа-ла в звакогоспиталах СоветскоИ Армии. За әтот 

период была награждена медалими "За боевые заслуги", "За 

оборону Кавказа", "За победу над ГерманиеИ в Великои 

ОтеҹественноИ воИны 1941 - 1945 rr". После оконҹанил воины, 

с 1945 по 1977 г. в теҹении 32 лет работала снаҹала в 

должности замглаввраҹа, затем главвраҹом железнодорожноИ 

болынины им. 26-ти бакинских комиссаров г.Баку. за период 

работы B железнодорожноИу болынипе за добросовестнуко H 

плодотворнуко работу была награждена "ПоҹетноИ грамотоИи 
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Президиума Верховного Совета Азерб.ССР", присвоено 
звание "ЗаслуженныИ враҹ Азерб.ССР", звание "Поҹетнын 
железнодорожник" и награждена многоҹисленными раИонного 
Совета депутатов труджаитпихси. 

Будуҹи деиствугопдим хирургом и акутпер-гинекологом 
BPIIHCİ категории, она освоила методы иглоукалыванин и с 
1961 г. впервые в Азербаиджане проводила леҹение на базе 
железнодорожноИ болынипы. 

B 1975 r. запитила кандидатскукоә диссертапикоО, А с 
октибра 1977 r. организовала кабинет иглотерапии в 3-И 

бакинскоИ городскоИ поликлинике, которукә возглавлала до 

последнии днеи жизни, - 16 Hösöps 1992 r, 

Все с кем долгие годы работала Гонҹа ханум, отмеҹали ее 
доброжелателыностһ, BBICOKyIO квалификапико, 
организаторские способности. 

Ero была написано первое руководство Ha 
азербаиджанском азыке. "ИИнабатырма илҹ мпалиһ", 
изданнаи Азернеигр в 1985 r. ee уҹеники успетино работакот в 

әтоИ области не толыко у нас в республике, но и в клиниках 

городов бывпего СССР и зарубежом (Венгриа, Румыниҹ). 

КАСУМОВ МАМЕД АХМЕД ОГЛЫ 

Мамед Касумов родилси в 1904 году. ә 

1916 году оконҹил русско-татарское 5 

уҹилипе. В 1925 rony Нухинскин 

педтехникум с отлиҹием, где осталса 

преподаваты на подготовителыном отделении. 

1926 году приехал в Баку и поступил на 

естественное отделение педагогиҹеское 

факулыгета АГУ им. В.И.Ленина. После оконҹаниҹ ATY, т.е. в 

1930 году был ассистентом кафедры ботаники 

Азебаиджанского селыскохозаиственного института и 
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3aKaBKa3CKOTO хлопнового института, где в каҹестве H.O. 
допента продолжал работу до 1937 года. В 1937 году Касумов 

приехал и поступил на работу в АГУ на кафедру морфологии 

и систематики высијих paCTEHHİİ в каҹестве H.O. допента. B TOM 

же году ему была присуждена степены кандидата 
биологиҹеских HayK и звание допента без заппиты диссертапии 

на основании науҹных трудов. В 1955 году был командирован 

B гор. Ленинград, B докторантуру в БотаниҹескиИ институт AH 
СССР им. акад. В.Л.Комарова. Науҹным консулыгтантом 

докторскоИ диссертапии был назнаҹен доктор биологиҹескии 

наук, профессор М.М.Илһин. B 1957 году заитил докторскуко 

диссертапинр) на тему "Азербаиджанские виды рода 

желтусиника и их леҹебное знаҹение" и вернулсиа из 

Ленинграда в Баку Ha должносты заведукипего кафедроИи 

(ботаники) морфологии и систематики растениИи, работал в 

әтом каҹестве до 1966 года. 

За период работы в вузах, т.е. с 1928 r. по 1966 rr. 

написал более 30-ти науҹных трудов. Все они посватены 

растителыному миру ресурсоведенио Азербаиджана и 

OTHOC3TC3 K теоретиҹескоИ ҹасти морфологии и систематики 

BbICIIIHX растении. Кроме әтого, написал уҹебники и уҹебные 

пособиа: "Морфологин растенини" 104 заоҹников 

селһскохозаиственного института, уҹебник по морфологии и 

систематике выситих растениИи дли вузов. 

С 1943 r. по 1951 r. saB. кафедрои ботаники АПИ им. 

В.И.Ленина и декан естественного факулытета 

(посовместителһству). С 1937 г. по 1942 г. декан биофака АГУ, 

Bo врема работы в университетә подготовил 5 

аспирантов, один из них заиитил докторскукә диссертапикә. 

Оппонировал 24 науҹных работ аспирантов, репензировал 

более 30 кандидатских работ и уҹебника, консулыгировал 

докторскуко диссертапико. Науҹные работы Касумова М.А., 

главным образом относатси к теоретиҹеским и практиҹеским 
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вопросам ресурсоведенил, морфологии и систематики высијих 

растении. 

В 1939 году пл предложеник) ректора 

Аз.Гос.Медипинского института проф. Азиза Алиева. Касумов 
М.А. организовал кафедру ботаники фармапевтиҹеского 

факулытета, заведовал әтоИи кафедроИ несколыо лет и ҹитал 

лекпии. C 1948 r. - 1951 r. был деканом фармапевтиҹеского 

факулыгета (по совместителһству). 

За безупроҹнукә долголетного работу был награжден 

орденом "Трудового Красного Знамени", медалими "За 

трудовуко доблесты", "За оборону Кавказа", "За доблестныи 

труд в период ВеликоИ ОтеҹетсенноИ воины 1941 - 1945 rir." и 

полуҹил лиҹнуко благодарносты от И.В.Сталина за 

материалынукә и финансовуко помопы армии в период Великои 

ОтеҹественноИ BOHHBI. 

М.А.Касумов сконҹалси в 1966 г. 

КАСУМОВ ТАЛИТ АЛИ ОГЛЫ 

Талат KacyMoB родилси в 1939 году. 

Оконҹил среднкжо пколу No 6 в 1956 r. В 

1963 году поступил в Азербаиджанскин 

государственныИ медипинскиИ институт HM. 

Н.Нариманова. После оконҹанин с 1963 по 

1965 rr. сужил в СоветскоИ Армии наҹалыником медипинского 

полевого пункта. Затем поступил в клиниҹескуко ординатуру, 

оконҹив eH в 1968 году заҹислен Ha должносты ассистента 

кафедры госпиталынон терапии 1 Аз.Гос.Мед.Института. 

Кандидатскал диссертапин "Клинико-биохимиҹеские 

исследованин при бронхиалыноИ астме под руководством 

профессора, ҹлен-корр. Академии Hayk Д.Абдуллаева, была 

залитена в 1967 году. 

После залпиты диссертапии работал B 
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Аз.Гос.Мед.Института Ha должности ассистента кафедры 
госпиталыноИ терапии, совмедан с работоН секретара 
комитета комсомола института. 

Принимал уҹастие во многих международных 
конференииҹх, конгрессах посвжпенных вопросам 
здравоохраненин (страны СНГ, Турпиа, Ҹехославакин, 
Венгрил, Лпонин). 

Педагогиҹесказ работа - ассистент 
госпиталыноИ терапии 1 с 1967 по 1970 rr. 

В 1970 г. был, выдвинут председателем комитета 
молодежных организаниИ АзербаИиджана, авлаетси ҹленом 
боро ПКЛКСМ, с 1974 переведен в аппарат ИК КП 
Азербаиджанана должносты инструктора отдела науки и 
уҹебных заведениИ. С 1976 r. заведукпин сектором 
здравоохраненил и сопиалыного обеспеҹенин отделы науки и 
уҹебных заведенин. С 1978 наҹалыник 4-го главного 
управлениҹ Минздрава, с 1979 по 1992 г. министра 
здравоохраненин АзербаиджанскоИ ССР, С 1992 - 1993 rr, 
COBETHHK По OÖHIHM вопросам ПОЛНОМОҸНОГО 
представителыства АзербаиджанскоИ Республики в Москве. 

Депутат Верховного Совета Азербаиджанскои ССР 
ДЕСАТОГО И Одинатиатого созывов, обладателы ордена "Знак 
Поҹета" (1981), знаҹка "Отлиҹнику здравоохраненил" (1970): 
медали "За доблестнын труд" (1970): поҹетного 3BaHHS 
"Заслуженныи враҹ" (1989). 

Касумов Талат Али оглу сконҹалса в 1998 году. 

кафедры 

КАСУМОВА НЕЛЛИ МАМЕД КЫЗЫ 

Нелли Касумова родиласы в 1933 году. 
B 1952 году оконҹила ииколу Nə 134 r, Баку. В 
1952 году поступила в Азербанджанскин 
индустриалыныи ИНСТИТУТ, На XHMHKO- 
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технологиҹескиИ факулытет, KOTOPBİİİ законҹила B 1957 году. С 

1957 по 1960 и работала в Институте Нефти АН Азерб. в 

должности младигего науҹного сотрудника. С 1960 по 1963 rr. 

- аспирантка оҹного отделенил Института нефтехимиҹеских 

про-пессов (ИНХП) АН Азерб. 7 феврала 1964 года, на 

заседании Спепсовета ИНХП, под руководством к.х.н. 

З.Г.Петровои, за-питила диссертапикә на тему "Исследование 

реакиии полирекомбинапии дизтилбензолов", полуҹив уҹену:о 

степены кандидата химиҹеских HayK по спепиалыности 

"Физиҹескал химиа". В 1968 году полуҹила уҹеное звание 

"crapıuınii науҹныи сотрудник". С 1967 по 1970 rr. - Уҹенын 

секретары Института теоретиҹеских проблем химиҹескоИи 

технологии (ИТПХТ) АН Азербаиджана. C 1971 по 1985 rr. - 

старипин науҹнын сотрудник лаборатории "Кинетика и 

механизм химиҹеских реакпии" ИТПХТ. C 1985 году по 

настохијее времи - ведуллиИ науҹныИ сотрудник лаборатории 

"Моделирование и оптимизапин химико-технологиҹеских 

пропессов" ИТИПХТ. . 

1983 r. - Международнал spMapKa "Ныо-Дели-93 

(Индил) 

1984 r. - Науҹно-техниҹескаи конференпиҹ, посватеннал 

150-летико co дни рожденин Д.И.Менделеева, r. Баку 

1987 r. - ХУ1-И Международнын симпозиум HO 

гетерогенному катализу, r. Софи (Болгариҹ) . 

1992 r. - Конференпин Стран Содружества "Кинетика-5", 

r. Иваново (PoccHs) 

1993 r. - Междуреспубликанскан конферениил 

"Пропессы- 93", r. TarıxeHT (Узбекистан) 

Консулыгант бакалавров H магистрантов 

АзербаиджанскоН ГосударственноИ НефтиноИи Академии. 

Әвлхетси автором 76 науҹных статыеИ. 

Подготовка 2 кандидатов наук. Имеет 7 авторских 

свидетелһств на изобретеие. 
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УҹеныИ секретар обһединенного Спепиализированного 
Совета Д 004.09.01 по заттите докторских диссертапиИ при 
ИТПХТ. 

1970 r. - медалы "За доблестныи труд", 1983 r. - Поҹетнал 
грамота РККП им. 26 Бак.комиссаров, r. Баку: 1985 r. - 
Поҹетнаҹ грамота РККП им. 26 Bak. комиссаров, r. Баку: 1989 
г. - медалы "Ветеран труда" 

KƏRİMOV ƏSGƏR ŞAKİR OĞLU 

Əsgər Kərimov 1941-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1960-cı ildə Şəki şəhər 12 No-li 
məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda Əzim İŞƏ 
Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbinin 1” El 
heykəltəraşlıq şöbəsinə qəbul olunmuş, 1965- “m 
ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. Həmin il “7” 
Azərbaycan Bədii Fondunun üzvü seçilmişdir. 

1969-cu ildə Tbilisi Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına 
daxil olmuşdur. Təhsil aldığı dövrdə bir çox xarici və 
ümumittifaq sərgilərdə iştirak etmiş, 1975-ci ildə akademiyanı 
qurtarıb Bakıya qayıtmış və yenidən respublika və ümumittifaq 
sərgilərində iştirak etmişdir. 1979-cu ildən SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının və 1980-ci ildə SSRİ Bədii Fondunun üzvü 
olmuşdur. 1975-ci ildən ali təhsil ocaqlarında rəsm, 
kompozisiya, heykəltəraşlıq fənlərindən dərs demişdir. Hazırda 
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin professorudur. "Dizayn" 
kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. Onun yaratdığı bədii 
sənət nümunələri bir çox şəhərlərdə - Bakı, Qəbələ, Yalta, Şuşa, 
Şəki, Ağdam, Bərdə və başqa yerlərdə qoyulmuşdur. Təkcə onu 
qeyd etmək kifayətdir ki, Aydın Məmmədovun xatirəsinə 
Bakıda tuncdan qoyulmuş barelyefin müəllifi Əsgər 
Kərimovdur. 
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KƏRİMOV QÜDRƏT OSMAN OĞLU 

Qüdrət Kərimov 1948-ci ildə anadan “98 

olmuşdur. D.Bünyadzadə adına Azərbaycan | 

Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki İqtisad 
Universitetinin) "Mühasibat uçotu və 

təsərrüfat fəaliyyətinin analizi" fakültəsinə 

daxil olmuş və oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək "iqtisadçı" 

ixtisası üzrə ali təhsil haqqında diplom almışdır. 
Q.Kərimov əmək fəaliyyətinə Sumqayıt Şüşə Zavodunda 

başlamış və orada müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 1991- 

ci ildən "Xəzər" Səhmdar Cəmiyyətində fəaliyyətini davam 

etdirmişdir. 1997-ci ildən o, "Xəzər" SC-yə prezident seçilib və 

hazırkı dövrdə bu vəzifədə çalışır. O, 1992-ci ildə Türkiyədə 
işgüzar səfərdə olmuşdur. Sumqayıt şəhər Sovetinin deputatı 

seçilmişdir. 
Q.Kərimov iqtisad elmləri doktoru İ.Ə.Mehdiyevin 

rəhbərliyi altında "Azad iqtisadi zonaların yaradılması, 
fəaliyyəti və inkişafı problemləri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək iqtisad elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Respublikamızın görkəmli 

iqtisadçı alimləri onun dissertasiyasını çox yüksək 

qiymətləndirmişlər Q.Kərimovun səmərəli elmi axtarışlarında: 

1) respublikamızda azad iqtisadi zonaların yaradılması və 

inkişaf problemləri ilk dəfə olaraq kompleks surətdə tədqiq 

edilmiş, 2) Sumqayıt regionunda iqtisadiyyatın inkişaf 

etdirilməsi üçün xüsusi iqtisadi zonanın (XIZ) yaradılmasının 

zəruriliyi əsaslandırılmış, 3) Sumqayıt XİZ-in yaradılması 

konsepsiyası müəyyən edilmiş və konkret fəaliyyət istiqamətləri 

seçilmiş, 4) Sumqayıt XİZ-in infrastrukturunun təşkili və onun 

idarə edilməsi üzrə konkret təkliflər və tövsiyələr hazırlanmış, 5) 

Sumqayıt XİZ-in inkişaf etdirilməsi üçün zəruri olan şərtlər və 

amillər tədqiq edilmiş və bu əsasda konkret təkliflər və 
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tövsiyələr verilmişdir. 
İşin nəticəsi kimi konkret təklif və tövsiyələr təcrübi 

olaraq Sumqayıt XİZ-in və respublikamızın digər rayonlarında 

azad iqtisadi zonaların yaradılması, fəaliyyəti və inkişaf 

etdirilməsində müvəffəqiyyətlə istifadə edilə bilər. 

Q.Kərimov hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində 

çalışır. Onun elmi (fəaliyyəti həmişə yüksək 

qiymətləndirilmişdir. O, 1979-cu ildə Ümumittifaq İxtiraçılar və 

Səmərələşdiricilər Cəmiyyətinin, 1996-cı ildə H.Zeynalabdin 

Tağıyev adına, 1997-ci ildə Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik 

Cəmiyyəti İcraiyyə Komitəsinin Yusif Məmmədəliyev adına 

mükafatların laureatı olmuşdur. 

Q.Kərimov 14 səmərələşdirici təklifin, onlarca elmi 

məqalə və 3 kitabın müəllifidir və təsadüfi deyildir ki, 

Ümumittifaq İxtiraçılar və Səmərələşdiricilər Cəmiyyətinin 

"Əlaçı səmərələşdirici" mükafatına layiq görülmüşdür. 

Müstəqil dövlətçilik ideyalarının Azərbaycan xalqı və 

prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilməsində fəal 

ictimai mövqeyinə və əməli nailiyyətlərinə görə Azərbaycan 

Yurnalistlər Birliyi Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı 

ilə 1998-ci ildə "Azərbaycan Bayrağı" mükafatı laureatı, ordeni 

və diplomu ilə təltif edilmişdir. 
Q.O.Kərimov həm də tanınmış xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin 

layiqli davamçılarındandır. Rəhbərlik etdiyi "Xəzər" Səhmdar 

Cəmiyyətində yüzlərlə qaçqın və əlilə iş vermiş, onların gündəlik 

qayğılarını daim diqqət mərkəzində saxlayır. 

Şəki rayonunun istənilən probleminin həllində öz 
köməyini əsirgəməyən, el-obasına bağlı, səmimi, qayğıkeş, 

yüksək intellektual səviyyəsi və işgüzarlığı ilə seçilən 

Q.O.Kərimov hər birimizin fəxridir. 
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KEPHMBEKOB HA3HM БАЛАБЕК 

ОГЛЫ 

Назим Керимбеков родилси в 1935 r. Он 

пропел болыпоИи трудовон H 

профессионалыныИ путы и стал одним из 
видных государственных дентелеи в области 

железнодорожного транспорта. Оконҹив 
6aKHHCKyTO среднуко иколу, Н.Керимбеков поступил Ha 

әнергетиҹескиИ факулыгет Аз.ИИ. ТрудовоИ деҹ-телыносты он 

наҹинает будуҹи ee студентом İV курса. Законҹив с отлиҹием 

институт, он продолжает работаты Ha подстанпии Азерб. Ж.Д. 

в должности инженера. Будуҹи еле молодым спепиалистом, 

OH проҹвил болыпие способности в области әнергетики, ҹто 

было замеҹено руководством Азерб.Ж.Д и он был назнаҹен 

Наҹалыником Дистанини, a затем Главным инженером, a далее 

Заместителем Наҹалыника Азерб.Ж.Д. 

В 1980 г. он возглавил отдел транспорта и свизи Совета 

Министров Азербаиджана. Pa6oras на руководатдих постих 

Назим Керимбеков прохвлил незауридные организапдионные и 

профессионалыные способности. Огромна его ролы в области 

әлектрофикадии Азерб.Ж.Д. и реконструкдии ее 

XO33İİCTBEHHOİİ жизни. 

Свов болыпоИ профессионалынын опыт он изложил в 

книге: "Развитие Азербаиджанскон Железнои дороги", a также 

встатынх и докладах Ha науҹно-техниҹеских конферениижлх. 

Н.Б.Керимбеков вел болыпуго обијественнукә работу на 

Азерб. Железнои дороге. Ero отлиҹили такие высокие каҹества 

как болыпан ответственносты, ҹестносты и огромное 

трудолобие, гуманизм интеллигентносты Его заслуги в 

области транспорта отмеҹены многими орденами и медалими 

СССР и АзербаиджанскоИ. Республики. Он дважды награжден 

орденом "Знак поҹета", Грамотои Верховного Совета 
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АзербаиджанскоИ Республики. Он имел 3BaHHS генерала, 
поҹетного железнодорожника и заслуженного инженера 
республики. 

ГАДЖИЕВ HA3HM МАМЕДИИН ОГЛЫ 

Назим Гаджиев родилси в 1924 году. В 
1940 году оконҹив Нухинское педагогиҹеское 
уҹилинје, он поступает на филологиҹескии 
факулыет Азербаиджанского Государствен- 
ного Университета. Однако в наҹале Великои 
ОтеҹественноИ воины, B иконе 1941 года Н.Гаджиев ввиду 
тажелого материалыного положенил CEMBH вынужден был 
оставиты уҹебу и поступиты на работу в редакиикә газеты 
"Нуха фехлеси" в каҹестве литературного сотрудника. 

С 1941 по 1943 r. Н.Гаджиев авлдетси преподавателем 
литературы и азыка в ипколе Ne 12 Нухинского раиона, a затем 
заведукидим уҹебноИ ҹастыо среднеи ипколы в селении Banı 
Конгот и методистом раионного отделенин народного 
образованиа. 

B 1943 года он назнаҹаетси ответственным секретарем 
газеты "Нуха фехлеси", a в 1944-м возвративтгисы в Баку, 
продолжает уҹебу в Азгосуниверситете и служит в органах 
НКВД Азербаиджанскои ССР. 

В 1947 года Н.Гаджиев переходит на работу в 
комсомолыские органы. Он избираетси секретарем Бакинского 
комитета комсомола. 

В 1950 года Н.Гаджиев переходит на партиИнуко работу B 
аппарат BK КП Азербаиджана на должносты инструктора 
отдела пропаганды. В Toro же года направллетси Ha партиИнукә 
работу в Азгосмединститут, где избираетси секретарем 
партиИного бкоро. 

Ha XVII свездә ЛКСМ Азербаиджана Н.Гаджиев 
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избираетси cekperapeM LİK ЛКСМ в 1951 году, a в 1952-м 
первым ceKperapeM LİK ЛКСМ Азербаиджана. B 1956 году он 

- один из первых азербаиджанпев был избран в состав Ölopo 

HK ВЛКСМ. 

С 1956 по 1958 год Н.Гажджиев заведует отделом науки 

и образованиа LİK КП Азербаиджана. В том же 1958 году он 

выдвигаетси на ответственнуко работу в аппарат LİK КПСС, где 

принимает уҹастие B реипении рида судыбоносных дли всего 

государства вопросов, в TOM ҹисле авлаетси одним из 

инипиаторов и организаторов переселенин из СреднеИ Азии в 
Азербаиджан турок-месхетиниев. 

В 1960 года Н.Гаджиев избираетси секретарем ДК КП 

Азербаиджана по идеологии. В теҹении двух с половинои лет 

он с триумфом проводит в республике рид жизненно важных 

ana Азербаиджана государственных мероприлтиИ в области 

кулыгурноИ, напионалыноИ, образователыноИ и международноИи 

политики. 
В декабре 1960 года на заседании Президиума ДК КИСС 

Н.Гаджиев всесторонне обосновывает историҹескуо и 

дридиҹескукә принадлежносты Карабаха и Нахиҹевани 

Азербаиджанского Республике в противостоннии с 

могупественным арманским лобби BO главе с А.Миколном, 

поддерживавитих инипиативу арманскон диаспоры (ТПА о 

передаҹе әтих областеИ Армении. Опирахсына проҹнуко в әтом 

вопросе всего руководства Азербаиджана и полуҹив 

поддержку главы Советского государства Н.С.Хрупдева, a 

также болыпинства ҹленов Президиума LİK КПСС, Н.Гаджиев 

сумел добитыси репенил о неприемлемости ƏTOH инипиативы 

и сохраненин Карабаха и Нахиҹевани в составе 

АзербаиджанскоИ ССР, 

Однако әтот успех дли Hero бесследно не пропел. Honas 

по состоннико здоровыг на операдионныи стол в Кремлевскои 

болынипде профессору Абраману, имевтему от арманского 
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лобби определенные yCTAHOBKH, Н.Гаджиев был обреҹен на 

неправилыно проведеннуко хирургиҹескуко операпико, в 

резулытате ҹего он в иколе 1962 roma B возрасте всего 38 лет 
трагиҹески погибает. 

B теҹении своеИ KOpOTKOH жизни он авилси автором 

более 50-ти книг и CTaTeİ по вопросам молодежнои, 

межнапионалынои, кулыгурнои, образователынон, 

международнои политики, а также по проблемам 
государственного и партиИиного строителыства. 

Н.Гаджиев похоронен на Аллее Поҹетного захороненил в 

пентре Баку, одна из улин Баку носит его ими, a в ПТеки 

именем его названы пентралыныИ клуб отдыха и Banı 

Кенгпеотскана среднин икола. 

QAZIYEV RAUF ABDULLA OĞLU 

Rauf Qazıyev 1937-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1955-ci ildə Bakıda 6 No-li orta 

məktəbi qurtarmış, M.Əzizbəyov adına Bö 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 7... 

əvvəlcə neft-mədən fakültəsinə daxil olmuş, ? 2 з. 

"İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırıl- İllik әд 

ması" fakültəsi açıldıqda həmin fakültəyə köçürülmüş və 1962- 

ci ildə "Dağ mühəndisi elektromexanik" ixtisası ilə bu fakültəni 

bitirmişdir. Təyinatla Kalinin adına Cihazqayırma zavoduna 

işə göndərilmiş, fəhləlikdən mühəndis vəzifəsinə kimi müxtəlif 

işlərdə işləmiş, sonra aspiranturada oxumuş, Leninqradda 

Lensovet adına Техпоојг İnstitutda "Reaktoplastların emalı 

proseslərinin kompleks tədqiqatı" mövzusunda dissertasiya 

müdafiə edib texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Dissertasiyada termoreaktiv plastik kütlələrin preslənməsi 

proseslərinin riyazi modeli işlənilmişdir, tədqiqatların nəticələri 

əsasında reaktoplastlardan detallar ha-zırlanması proseslərinin 

314 

təkmilləşməsi təklifləri işlənilmişdir. 
Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 1996- 

cı ilə qədər ÜETLTİ Neftmaşda (Ümumittifaq elmi-tədqiqat və 
layihə-texnolofi institut) b.e.i., bölmə, laboratoriya və şöbə 

müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı ildə müsabiqə ilə 

ADNA-ya dosent vəzifəsinə keçmiş və indi də orada işləyir. 

1990-cı ildən baş elmi işçi diplomunu almışdır. 

Moskva, Leninqrad, Bakı şəhərlərində neft- 

maşınqayırma sahələrinə uyğun konfrans və simpoziumlarda 

iştirak etmişdir. 12 elmi məqaləsi çap olunub, 21 elmi hesabatı 

kitabxanalararası fonddadır. "Maşınların təmiri və bərpa 
texnologiyası" adlanan dərs vəsaiti ADNA-nın nəşriyyatına 

təqdim edilib. Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat İnstitutu SSRİ-nin 
Neft və Kimya Maşınqayırma Nazirliyinin verdiyi vəsaiti və 

tapşırığı ilə zavodlar üçün konkret mövzular üzrə elmi tədqiqat 

işləri və layihələr işləmişdir. Bu sahədə 1968 - 1996-cı illərdə 

elmi işçi, baş layihə konstruktoru işləyib. 

Keçmiş SSRİ Dövlət Plan Komitəsində IX və X beşillik 
planlarının işlənilməsində iştirak etmiş, 1969 - 1974-cü illərdə 

Nərimanov rayon partiya komitəsi sənaye şöbəsinin müdiri 

işləmiş, rayon deputatı seçilmişdir. 

QAZIYEVA MƏSMƏXANIM YUSİF 
QIZI ә 

=. 

Məsməxanım Qazıyeva 1945-ci ildə | 

anadan olmuşdur. Atası Yusif Vədut oğlu 4" əx. 
Qazıyev Şəkinin Baş Göynük kən-dindən, 

məşhur maarifpərvər, "Şərq qadını" == “a 

yurnalının ilk redaktorlarından biri, Ə.Bayramov adına 

Qadınlar klubunun direktoru olmuş görkəmli ictimai xadim 

Gülarə Göylüqızının (Qədirbəyova) nəslindəndir. Bu nəsildən 

Rəfiqə Qazıyeva, Məmmədiyyə Məmmədov, Arif Məmmədov 
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kimi tanınmış dövlət və maarif işçiləri çoxlarına tanışdır. 

M.Qazıyeva 1962-ci ildə Bakının Bakıxanov 

qəsəbəsindəki 74 saylı məktəbi bitirmiş və M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Pedaqofi Dillər İnstitutunun ingilis və Azərbaycan 

dilləri fakültəsinə daxil olmuşdur. 1967-ci ildə ali məktəbi 

bitirmiş və Elmi Şuranın qərarı ilə institutda müəllim kimi 

saxlanılmışdır. 

1988-ci ildə Moskva şəhərində namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. Xarici dilin öyrənilməsi prosesində yamsılamanın real 

nitq ünsiyyətindən və eləcə də nitqin bütöv quruluşundan 

fərqləndirilməsi xüsusiyyətlərini tədqiq edən müəllifin gəldiyi 

nəticələr aktual və inandırıcıdır. 

Məsməxanım Qazıyeva hazırda "İngilis dilinin leksikası 

və ölkəşünaslıq" kafedrasının müdiridir. Bakı və Moskva 

şəhərlərində keçirilən forum və simpoziumlarda, müəllimlər 

qurultayında, qadınlar qurultayında iştirak etmişdir. Onun 

1996-cı ildə Rumıniyanın Timoşuara şəhərində ingilis dilinin 

tədrisinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransda çıxışı dərin 

rəğbətlə qarşılanmışdır. 1997-ci ildə Qahirədə "İslam və qadın 

hüquqları"na həsr edilmiş simpoziumda "İslam və Azərbaycan 

qadının cəmiyyətdə rolu" mövzusunda çıxış etmişdir. 1998-ci 

ildə Slovakiyada beynəlxalq konfransdakı çıxışı da maraqla 

qarşılanmışdır. 1999-cu ildə Şotlandiyanın Edinburq şəhərində 

dil tədrisinə həsr edilmiş konfransda respublikamızı təmsil 

etmişdir. 

Filologiya elmləri namizədi, kafedra müdiri 

M.Y.Qazıyevanın elmi-pedaqofi fəaliyyəti, yüksək intellektual 

səviyyəsi onun cəmiyyətimizdə sayılan və sevilən vətəndaş 

mövqeyinin əsl göstəriciləridir. 
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QARAYEV ZAMAN SADIQ OĞLU pey = 
за “S Ы 

Zaman Qarayev Böyük Dəhnə kəndində | 

anadan olmuşdur. 1947 - 1952-ci illərdə Bakı 57: | 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin к € ve 

tələbəsi olmuş, təyinatla Goranboyda . 

müəllim iş-ləmiş və Şəki rayonunun әр ə 

kəndlərində bu peşəni ləyaqətlə davam с 
etdirmişdir. : 

Sonra Bakıya gəlmiş, Azərbaycan Teleradio ку 

"Gənclik" nəşriyyatında, "Kənd həyatı" јигпаһпда, "Haqq 

sözü" qəzetində işləmişdir. 

Bədil yaradıcılığa gənc yaşlarından başlamış və ilk dəfə 

"İnqilab və Mədəniyyət" yurnalında dərc olunmuşdur. Çoxlu 

hekayə, povest, oçerk, roman müəllifidir və bunlar artıq 10 

kitabda öz əksini tapıb. 

Redaktorluq işi onun elmi, elmi-populyar və bədii 

yaradıcılığının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan 

radiosunda səsləndirilən "Nina", "Şirinnaz", "Baran", 

Kazaklar", "Ölü canlar", "Sakit Don", "Saçlı", "Medalyon", 

"Ağbulaq dağlarında", "Polkovnik Şaber", "Dəyirman 

müharibəsi", "Bahar suları" və digər səhnələşdirilmiş 

radiopyeslərin müəllifidir. 

Orilinallığı sevən, mütərəqqi dünyagörüşlü, vətənpərvər, 

yüksək ideyalar carçısı Zaman Sadıq oğlu vətənsiz ermənilərin 

torpaq iddiaları ilə Azərbaycana səlib yürüşünü ifşa edən 

"Çarpışma", "Doğruya zaval yoxdur", "Qarabağ düdəməsi", 

"Qızılayaq", "Oğru generallar", "Qarabağın ilk xilaskarı" kimi 

onlarla sənədli və bədii əsərlərini müxtəlif mətbuat səhifələrində 

nəşr etdirməklə bir daha vətənə olan sonsuz məhəbbətini sübuta 

yetirmişdir. 

Yüksək ideyalılığına, aktuallığına görə fərqlənən "Yaşıl 

dollar", "Salam, o taylı qardaş", "Zayıl", "Dumanlı günlər düşür 
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Yeqan bəyə" kimi hekayələri hər bir oxucunun qəlb dünyasını 
dolğunlaşdıran yaradıcılıq nümunələridir. 

Fransa milli müqavimət hərəkatının iştirakçısı, Fransanın 

milli qəhrəmanı Ə.Cəbrayılovun həyat yolunu əks etdirən 

"Xarqo", Əmir Teymurun nəcib keyfiyyətlərini oxucuya təqdim 

edən "Əlincə qalası", "Kürü keçdilər", "İldırımlı diyar" 

romanlarının müəllifi Zaman Sadıq oğlu həm də filologiya 

elmləri namizədi, alimlik dərəcəsinin də sahibi olmuşdur. Uzun 

illərin gərgin axtarışlarının nəticəsi olan bu elmi dərəcə onu 

kiçik bir guşənin vətəndaşlığından Böyük Azərbaycanın 

vətəndaşlığına doğru inamlı addımlarının mühüm halqası 

olmuşdur. 

Bu gün öz yaradıcılığının ən yüksək zirvəsinə çatmağa can 

atan vətənpərvər, qayğıkeş, həyatsevər Zaman Sadıq oğluna 
yeni-yeni zirvələrin fəthi arzusu ilə... 

QARAYEV YAŞAR VAHİD OĞLU 

Azərbaycan Milli Elmlər 5 

Akademiyasının müxbir üzvü, filologiya 

elmləri doktoru, professor, əməkdar elm 

xadimi, Azərbaycanın Dövlət mükafatı 

laureatı, Azərbaycan EA "Xalqlar Dostluğu" : 

ordenli Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Yaşar 

Qarayev 1936-cı ildə anadan olmuşdur. 

Y.Qarayev orta təhsilini Şəkidəki 3 Ne-li və Bakıdakı 31 
No-li məktəblərdə almışdır. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 
o, universitetin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 

Universitetdə əla təhsilinə görə "Nizami" təqaüdünə layiq 
görülmüş və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək 
fəaliyyətinə laborant vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 

Yaşar müəllim işdə özünü bacarıqlı alim-tədqiqatçı və 
istedadlı təşkilatçı kimi göstərir. O, laborantlıqdan N.Gəncəvi 
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adına Ədəbiyyat İnstitutun direktoru vəzifəsinədək çətin və 
məsuliyyətli bir həyat yolu keçmişdir. 

Y.Qarayevin 1965-ci ildə nəşr olunan "Faciə və 
qəhrəman" əsəri Azərbaycan dramaturgiyasında faciə ianrının 
özünəməxsusluğuna və onun fanr poetikasının təhlilinə həsr 
olunub. Alimin tədqiqatları geniş diapazona malikdir. O, 
Azərbaycan realizminin nəzəriyyəsi, tarixi, tipologiyası 
haqqında əsaslı monoqrafiyaların, ədəbiyyatımızın klassikləri 
M.F.Axundov, C.Cabbarlı, H.Cavid, M.P.Vaqif, M.Ə.Sabir 
haqqında kitabların, görkəmli ədəbiyyatşünas alimlər və 
yazıçılar M.Arif, C.Cəfərov, M.İbrahimov, İ.Əfəndiyev və b. 
haqqında portret oçerklərin, "Səhnəmiz və müasirlərimiz", 
"Tənqid: problemlər, portretlər", "Poeziya və nəsr", "Realizm: 
sənət və həqiqət", "Ədəbi üfüqlər", "Meyar şəxsiyyətdir" kimi 
20-yə qədər kitabın, bir çox publisist yazıların müəllifidir. 

Yaşar müəllimin yaradıcılığına metod, poetika, јапг, 
ədəbi qəhrəman, üslub, ənənə və novatorluq problemləri daim 
diqqət mərkəzindədir. Onun tədqiqatları üçün nəzəri kontekst 
genişliyi, yetkin konsepsiya və emosional obrazlı üslub 
səciyyəvidir. Azərbaycan renessansına, maarifçiliyinə və 
romantizminə aid sanballı, konseptual yazıları, həmin 
mövzuların tədqiqində yeni elmi istiqamətlərin əsasını qoyan 
tədqiqatçılardandır. 

Y.Qarayev həm də gözəl tənqidçidir, elm təşkilatçısıdır. 

20 ildən çoxdur Yazıçılar Birliyində tənqid şöbəsinə başçılıq 

edir. Azərbaycanlı gənc ədəbiyyat tənqidçilərinin böyük bir 

nəslinin yetişməsi məhz onun adı ilə bağlıdır. Alim Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü və keçmiş SSRİ 
Yazıçılar İttifaqı ədəbi tənqid şurasının fəal üzvü olmuşdur. 

Onun bilavasitə təşəbbüsü ilə təşkil olunan illik elmi-tənqidi 

"Ədəbi proses" məcmuəsi 1976-cı ildən fəaliyyət göstərir. O, 

məcmuənin daimi müəllifi və redaktorlarından biridir. 

Y.Qarayev respublikamızın elmi və ədəbi-mədəni 
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həyatının inkişafına çox fəal təsir edən alimlərimizdəndir. O, 
Azərbaycan EA Rəyasət Heyəti nəzdində "Dünya ədəbiyyatının 

inkişaf qanunauyğunluqları" problemi üzrə Əlaqələndirmə 

Şurasının və İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının sədridir. 

Türkmənistan EA Məhtimqulu adına Dil və Ədəbiyyat 

İnstitutunun elmi və ixtisaslaşdırılmış şuralarının, 

"Azərbaycan" јигпаһтт, respublika EA "Xəbərləri"nin 

redaksiya heyətinin üzvüdür. 
Yaşar müəllim "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" 

yeddicildliyinin baş redaktorunun müavini, "Çoxmillətli sovet 

ədəbiyyatı" və "Ümumdünya ədəbiyyat tarixi" (hər iki kitab 

Moskvada M.Qorki adına nəşriyyat tərəfindən çap olunub) 

kitablarının əsas müəlliflərindəndir. 

Y.Qarayev respublikamızda yüksək ixtisaslı 

ədəbiyyatşünas və tənqidçi kadrların yetişdirilməsi üçün var 

qüvvə ilə çalışır və onun rəhbərliyi ilə artıq 18 nəfər elmlər 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Filologiya elminin 

inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasındakı 

xidmətlərinə görə o, "Əməkdar elm xadimi" fəxri adına və 

"Poeziya və nəsr" kitabına görə isə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət mükafatına layiq görülüb. 

Filologiya elmləri doktoru, professor Y.V.Qarayev 2001- 

ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

seçilmişdir. 

QARAYEV İMRAN ƏLİYAR OĞLU 

İmran Qarayev 1960-cı ildə anadan 
olmuşdur. 1977-ci ildə Bakının Nizami 

rayonu 238 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 

1977-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 

tətbiqi riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 

1982-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. 1982 - 1984-cü 
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illərdə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda mühəndis 

vəzifəsində çalışmışdır. 1984-cü ildə Azərbaycan EA 

İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasına qəbul edilmiş və 
Moskva şəhərinə SSRİ Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Riyazi 

İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasına ezam edilmişdir. 

1989-cu ildə SSRİ EA Mərkəzi Riyazi-İqtisadiyyat 
İnstitutunun direktor müavini i.e.d., prof. A.Y.Şevyakovun 

rəhbərliyi altında "Əhalinin gəlir və istehlakının 

diferensiallaşmış balanslarının qurulmasının regional 

xüsusiyyətləri" mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmiş və 

iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

Dissertasiya Azərbaycanda həyat səviyyəsinin sosial- 

iqtisadi göstəricilərinin modelləşdirilməsinə həsr edilmişdir. 

Dissertasiyanın nəzəri və elmi-praktik nəticələri 1989-cu ildə 

SSRİ Dövlət Plan Komitəsi tərəfindən həyat sosial-iqtisadi 

planlaşdırılması prosesində tətbiq edilmişdir. Müxtəlif illərdə 

Azərbaycan Sənaye Universiteti və Bakı Dövlət Universitetində 

pedaqoii fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Dəfələrlə Moskva, Ufa, 

Novosibirsk şəhərlərində və respublikada keçirilən 

konfranslarda çıxış etmişdir. Hazırda Azərbaycan EA 

İqtisadiyyat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

QASIMOVA SƏDAQƏT 
ƏBDÜRƏHMAN QIZI 

Sədaqət Qasımova 1944-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1960-cı ildə Şəki şəhərində 12 No-li 

orta məktəbi, 1965-ci ildə isə ADU-nun 

şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. 

1964-cü ildən 1967-ci ilədək Azərbaycan EA Əlyazmalar 

Fondunda baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1967-ci ildə 

Azərbaycan EA Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun 

aspiranturasına qəbul olunmuş, aspiranturanı bitirdikdən 
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sonra həmin institutun türk filologiyası şöbəsinə işə qəbul 
edilmiş, Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1983-cü ildə akad. H.Araslının rəhbərliyi altında "Haldun 
Tanerin bədil nəsri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 
filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1994-cü ildə "Haldun Tanerin bədii nəsri" adlı 
monoqrafiyası çap olunub. Kitabda XX əsr türk ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi Haldun Tanerin həyatı, ədəbi mühiti, 
yaradıcılığı tədqiq olunmuş və bədii nəsri təhlil olunmuşdur. 
Əsər türk ədəbiyyatının görkəmli şəxsiyyətlərini Azərbaycan 
oxucularına tanıtmaq baxımdan çox əhəmiyyət kəsb edir. 

Ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatının tədqiqinə aid 20 elmi 
məqalənin müəllifidir. Müxtəlif elmi-nəzəri konfranslarda 
iştirak edib. 

Hazırda Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda baş 
elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

QAFARLI RAMAZAN ORUC OĞLU ç 5. 

Ramazan Qafarlı 1951-ci ildə anadan ” ДФ" 
olub. ( 

Ramazan beşinci sinfə qədər Şəkidəki 7 
saylı orta məktəbdə oxuyub. 1961-ci ildə ailəsi 
Bakı şəhərinə köçmüş və o, orta təhsilini 
burada 39 saylı orta məktəbdə başa çatdırıb. 1970-ci ildə 
N.Tusi adına ADPU-nın filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1974-cü ildə təhsilini başa vurandan sonra Elmi Şuranın qərarı 
ilə ali məktəbdə saxlanılır. Bir müddət seçkili orqanlarda (əvvəl 
komsomol komitəsində katib, sonra həmkarlar ittifaqı 
komitəsində sədr) çalışıb. 1977-ci ildə ali məktəbi tərk edib və 
bir neçə il Rusiyada (Nikolayev və Leninqrad şəhərlərində) iş 
icraçısı vəzifəsində çalışıb. 1981-ci ildə Bakıya qayıdıb və Xətai 
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rayonundakı 204 saylı orta məktəbdə ixtisası üzrə işləməyə 

başlayıb. 1984-cü ildə N.Tusi adına ADPU-nun əyani 
aspiranturasına daxil olub, 1988-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müdafiə Şurasında 

"Azərbaycan uşaq folkloru" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edib. Həmin ildən pedaqoifi universitetdə 
çalışır. O, 1989 - 1991-ci illərdə filologiya elmləri üzrə Müdafiə 

Şurasının üzvü və elmi katibi olmuşdur. 
Hazırda həmin təhsil ocağının "Azərbaycan və dünya 

ədəbiyyatı tarixi" kafedrasının dosentidir. "Azərbaycan 

türklərinin mifologiyası" mövzusunda doktorluq dissertasiyası 

üzərində işini başa çatdırmışdır. 

R.Qafarlı on bir dərs proqramının, dörd monoqrafiyanın 

("Azərbaycan türklərinin mifologiyası", "Azərbaycan 

türklərinin xalq dramları, xalq mahnıları, atalar sözləri və 

onların poetikası", "Mif və nağıl", "Folklor poetikası"), iki dərs 

vəsaitinin, bir toplunun və yüzdən çox elmi-publisistik 

məqalənin müəllifidir. 
R.Qafarlı folklor poetikası, mifologiya, "Kitabi-Dədə 

Qorqud"un poetik strukturu, uşaq folkloru, xalq dramları, 

atalar sözü, aşıq sənəti və sufizm, Nizami və "Avesta", struktur 

poetikası və s. problemlər üzərində tədqiqat işləri aparmışdır. 

Alimin bu il Azərbaycanda üç - "Acı sözün şirinliyi", "Struktur 

poetikada mifolo)i amillər", "Avesta" və Azərbaycan", 

Rusiyada isə iki kitabı - "Azerbaydianskaə mifoloqiə", "Nizami 

i turki" çapdan çıxmışdır. Onun toplayıb tərtib etdiyi "Şəki 

folkloru" antologiyasında (ikinci kitab) Molla Cümənin 

indiyədək elm aləminə bəlli olmayan altı dastanı, "Əsli-Kərəm" 

eposunun Ü.Hacıbəyovun eyniadlı operasının librettosunu 

yazanda istifadə etdiyi variantı, lətifələr, nağıllar, uşaq folkloru 

nümunələri və s. toplanmışdır. R.Qafarlı keçən əsrin otuzuncu 

illərinə aid arxiv materialları əsasında "Əmrah", "Qandal Nağı" 

kimi dastanlarla yanaşı, 37 klassik aşığın (əksəriyyətinin şerləri 
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ilk dəfə işıq üzü görür) əsərlərini də çapa hazırlamışdır. 

1990-cı ildə Soçidə keçirilən gənc tənqidçilərin 

Ümumittifaq müşavirəsində, başqa beynəlxalq toplantı və elmi 

konfranslarda məruzələr oxumuşdur. Alim bir neçə 

dissertasiyaya opponentlik etmişdir. 2001-cı ildə müəllifin 

Sankt-Peterburq şəhərində "Filosofiə löbvi na drevnim Vostoke 

i Nizami" adlı elmi araşdırması işıq üzü görmüşdür. 

R.Qafarlı 1999-cu ilin iyun ayında "Ərən" adlı müstəqil 

elmi-kütləvi, mədəni, siyasi qəzet təsis etmiş və baş 

redaktorluğunu öz üzərinə götürmüşdür. Onun tərtib və 

redaktorluq etdiyi "Heydər Əliyev - 78", "Bəxtiyar Vahabzadə - 

75", "Akademik Bəkir Nəbiyev - 70", "Ağayar Şükürov - 55" 

xüsusi buraxılışları dövlət rəhbərləri və elm xadimlərimizin 

həyat salnaməsinə güzgü tutmuşdur. Onun yaradıcılığı 

görkəmli ədəbiyyatşünaslardan B.Vahabzadə, Y.Qarayev, 

M.Qasımlı və A.Hacıyevin diqqətini cəlb etmiş və R.Qafarlının 

ədəbiyyatımızın folklor sahəsinin ən gözəl araşdırıcısı, bilicisi və 

təbliğatçısı kimi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, respublika 

səviyyəli mətbuat orqanlarında dəfələrlə onun barədə müsbət 

fikirlər söylənilmişdir. 

QAFAROV FİKRƏT MƏMMƏD OĞLU 

Еле 
Fikrət Qafarov 1952-ci ildə anadan “. 

olmuşdur. 1969-cu ildə Şəkidə 3 Ne-li orta 

məktəbi bitirmiş və Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə 
daxil olmuş, Lenin təqaüdü ilə oxumuş və 

1975-ci ildə "Fərqlənmə diplomu" ilə institutu bitirmişdir. 

Həmin il Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə Elmi-Tədqiqat 

Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun plastik cərrahiyyə 

şöbəsinə elmi işçi qəbul olunmuş və indiyədək orada işləyir. İlk 

dəfə Azərbaycanda əl cərrahiyyəsi mərkəzini yaratmışdır. 
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Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını Moskvada, 
Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya 
İnstitutunda yazmışdır. Elmlər doktoru alimlik dərəcəsini 

aldıqdan sonra həmin şöbənin müdiri və elmi rəhbəri təyin 
olunmuşdur. Elmi və müalicə işləri travmatologiya və 

ortopediyaya aid olan xəstələr, qolun-əlin travmaları, 
xəstəlikləri və yanıqdan-travmadan sonra dəridə əmələ gələn 
çapıqların cərrahiyyəsi üzrə aparılır. 

Dəfələrlə ölkəmizdə və xaricdə simpozium, konfrans və 

konqreslərdə iştirak etmişdir. Dünyanın bir çox ölkələrində 

100-dən çox çap olunmuş elmi işlərin, 8 ixtiranın, 20-dən çox 

səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 

QAFFAROV TAHİR BAQİ OĞLU 

Tahir Qaffarov 1950-ci ildə anadan 45 

olmuşdur. İlk təhsilini Şəkidəki 5 saylı orta . 

məktəbdə almış, Bakıdakı 31 saylı orta : 

məktəbdə tamamlamış, 1969 - 1973-cü illərdə 1 
Azərbaycan Dövlət Pedaqofi İnstitutunun 

tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
T.Qaffarov təhsilini Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun 

aspiranturasında davam etdirmiş, 1982-ci ildə namizədlik, 

1992-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 

müasir dövr tarixinin görkəmli tədqiqatçılarındandır. 

T.Qaffarovun Azərbaycanın XX əsr tarixinin tədqiqində 

və ümumiləşdirilməsində mühüm xidmətləri vardır. Onun 

"Azərbaycan tarixi - 1920-1991" (Bakı, 1999) və "Azərbaycan 

tarixi: XX əsrin 80 - 90-cı illəri" (Bakı, 1997) monoqrafiyaları 

bu baxımdan diqqətəlayiqdir. O, nəşr olunmağa başlanmış 

yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin baş redaksiyasının üzvü, 7- 

ci cildin redaktoru və əsas müəlliflərindən biridir. T.Qaffarov 

"Azərbaycan kənd əhalisinin həyat tərzi. 1960 - 1990" (Bakı, 
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1991), ingilis dilində "Azerbaifan in the second VVorld vvaf" 

(London, 2001) və başqa monoqrafiyaların müəllifidir. 

T.Qaffarov türk-erməni münasibətlərinin öyrənilmsəinə 

və bu sahədə tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına mühüm 

diqqət yetirmişdir. Onun "Türklərə qarşı erməni terrorizmi" 

(Bakı, 2000) və ingilis dilində "Armenian terrorism in forvvard 

Asia and Caucasus" - "Ön Asiya və Qafqazda erməni 

terrorizmi" (Nyu-York, 2000) kitabları çap olunmuşdur. 

T.Qaffarovun tarixin tədrisi sahəsində də mühüm 

xidmətləri vardır. O, ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi, 

türkdilli xalqlararası əlaqələr, beynəlxalq münasibətlər 

mövzularında mühazirələr oxuyur, magistratura üçün 

"Ümumtürk milli-ictimai fikir tarixi", "Ümumtürk dövlətçilik 

tarixi", "Azərbaycanın ümumtürk tarixində yeri və rolu" (hər 

üçü 2002-ci ildə çap olunub) və başqa proqramların müəllifidir. 

O, orta məktəb üçün "Azərbaycan tarixi" dərsliklərinin 

("Azərbaycan tarixi", XI sinif üçün dərslik - İ.Məmmədov və 

başqaları ilə birlikdə. Bakı, 2001, "Azərbaycan tarixi", XI sinif 

üçün dərslik - E.İsmayılov və S.Həsənovla Birlikdə. Bakı, 1994, 

"İstoriə Azerbaydiana". Uçebnik. Baku, 1998), habelə tədris 

proqramlarının ("Ümumtəhsil məktəblərinin X - XI sinifləri 

üçün Azərbaycan tarixi proqramları. Bakı, 1999, "Ümumtəhsil 

məktəblərinin V - XI sinifləri üçün tarix proqramları". Bakı, 

2000) müəllifidir. 

T.Qaffarov Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, institut Elmi Şurasının üzvü, 

İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının elmi katibidir. O, 50-dən 

çox doktorluq və namizədlik dissertasiyaları müdafiəsinin 

təşkilində yaxından iştirak etmişdir. Bir neçə namizədlik 

dissertasiyasına elmi rəhbər olmuşdur. 
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QAFAROV ƏSABƏLİ MƏMMƏDƏLİ " £” 
OĞLU : 

Əsabəli Qafarov 1921-ci ildə anadan | 

olmuşdur. Şəki pedaqofi seminariyasını 1939- 

cu ildə qurtarmış və редадој: fəaliyyətə бӱ УҸ̧ 
başlamışdır. 1942-ci ildə müharibəyə getmiş фа. az 
və 1945-ci ildə qayıtmışdır. Uzaq Şərq, Mancuriya sərhədinə, 6 

aydan sonra Moskvanın Kalinin vilayətinə gəlib, əvvəl 
döyüşlərə piyada qoşunlarda başlayıb, Kalinində, П Belorusiya 

cəbhəsində, sonra III Belorusiya cəbhəsində vuruşmuşdur. 

Litva - Şərqi Prussiya (sonradan Kalininqrad olmuşdur) 

və Berlinə qədər döyüş yolu keçmiş, "Qırmızı Ulduz", "Döyüş 

medalı", "Vətən Müharibəsi Ordeni" almışdır. Müharibədən 

sonra Oxud kənd orta məktəbində müəllimliyini davam 

etdirmiş-dir. 

1953-cü ildə 2 illik M.F.Axundov adına Dillər İnstitutunu 
, sonra 1963-cü ildə üçillik Pedaqofi İnstitutu qurtarmışdır. 

Təhsildə qazandığı uğurlarına görə "Maarif əlaçısı" adına layıq 

görülmüş və 1978-ci ildə keçmiş SSRİ məkanında ən ali orden 

olan "Lenin" ordeni ilə təltif olunmuşdur. Hazırda Oxud kənd 

orta məktəbində fəaliyyətini davam etdirir. 

QAFAROV SABİR İBRAHİMXƏLİL OĞLU 

S.İ.Qafarov ali məktəbi qurtardıqdan sonra 1972-ci ildə 

Azərbaycan ЕА Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri 

İnstitutuna işə qəbul edilib. Həmin institutda mühəndis, kiçik 

elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. Namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır. Elmi tədqiqat işləri əsasən polimer 

materialların alınmasına həsr edilib. 30-dan çox elmi əsərin 

müəllifidir. Hazırda xaricdə ezamiyyətdədir. 
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QAFAROV ETİBAR MƏMMƏD OĞLU 

Etibar Qafarov 1956-cı ildə anadan 
olmuşdur. Tanınmış istehsalçı, elektrik Şö. 

şəbəkəsi sahəsində təcrübəli mütəxəssisdir. фи 
Bakı şəhərinin fasiləsiz elektriklə 

təchizatı sahəsində çalışmışdır. Uşaqlıq və ilk 

gənclik illərini dağların qoynunda yerləşən | 

qədim Şəki şəhərində keçirmişdir. 1969-cu ildə ailəsi Bakı 

şəhərinə köçmüş və o, təhsilini burada davam etdirmişdir. 
Əmək fəaliyyətinə Bakı Elektrik Şəbəkəsi İstehsalat Birliyində 

başlamışdır. 1978-ci ildə müstəqil həyatda ilk addımlarını atan 

E.Qafarov 23 illik iş stağı dövründə İstehsalat İdarəsinin 
direkto-ru kimi məsul vəzifəyədək ağır və şərəfli bir yol 
keçmişdir. 

O, 1970-ci ildə sənədlərini Neft və Kimya İnstitutunun 

(indiki Neft Akademiyasının) "Sənayenin planlaşdırılması" 

fakültəsinə verir. 1987-ci ildə elektrik mühəndisi diplomu alaraq 
yenidən əvvəlki iş yerinə qayıdır. E.Qafarov qısa zamanda 

bacarığı, təşkilatçılığı ilə diqqəti cəlb edir, şəhərin müxtəlif 

rayonlarında elektrik şəbəkələrinin baş mühəndisi və rəisi 

vəzifələrinə irəli çəkilir. Sonralar uzun müddət Bakı Elektrik 

Şəbəkəsi İstehsalat Birliyi sədrinin müavini, İdarə Heyətinin 
üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 

E.Qafarov 2001-ci ilin avqust ayında 

"Bakıtelektrikşəbəkə" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində 

istehsalat üzrə direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Novator, 

təşəbbüskar təşkilatçı kimi rəhbərlik etdiyi sahənin işini dövrün 

tələblərinə uyğun qurur. O, vətənpərvər, milli ruhlu istehsalat 

rəhbərlərindən biridir. 
Hazırda həmin müəssisədə fəaliyyətini davam etdirir. 
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QƏDİMOV RAUF MUSTAFA OĞLU 

Rauf Qədimov 1942-ci ildə anadan olmuşdur. 1959-cu 

ildə M.Füzuli adına Şəki şəhər 3 No-li orta məktəbi qurtarmış, 

M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan 

Neft və Kimya İnstitutuna (indiki Neft Akademiyası) daxil 
olmuş, 1964-cü ildə institutun "İstehsal proseslərinin avtomat- 
laşdırılması" fakültəsini (İPAF) "Avtomatika və telemexanika" 

ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Ali məktəbi qurtardıqdan sonra təyinatla Azərbaycan 

EA-nın Hesablama Mərkəzində (Hazırda Azərbaycan EA 
Kibernetika İnstitutu) baş laborant vəzifəsində işə başlayıb. 

1989-cu ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri 

doktoru, prof. T.A.Əliyevin rəhbərliyi ilə M.Əzizbəyov adına 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya 

İnstitutunun Elmi Şurasında "Diskretləmə addımını avtomatik 

təyin etməklə kəsilməz siqnalları çevirən, sıxan və məsafəyə 

ötürən çoxkanallı ölçmə sistemləri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hazırda Azərbaycan EA 

Kibernetika İnstitutunda laboratoriya rəhbəri və institutun 

direktor müavini vəzifəsində çalışır. 

Ümumittifaq və respublika konfranslarının iştirakçısı 

olmuşdur. 25 məqalənin, o cümlədən 13 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin müəllifidir. Onun təklif etdiyi alqoritmlər və 

texniki qurğular praktiki olaraq neft sənayesində, 

fiziologiyada, tibbdə və elmin, texnikanın digər sahələrində 

analoq siqnalların çevrilməsi, ölçülməsi və məsafəyə 

ötürülməsində istifadə oluna bilər. Göstərilən analoq-rəqəm 

çeviriciləri bazasında yaradılmış texnoloyi parametrləri, 

diskretləmə addımını avtomatik təyin etməklə sinxron 

kodlaşdıran texniki vəsaitlər çevirmə prosesi ilə sıxma prosesini 

eyni vaxtda aparmaqla, rabitə kanalına olan tələbatın və 

mikroprosessor qurğularının yaddaşının həcminin xeyli 
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azaldılmasına imkan verir. 

Praktiki və nəzəri nəticələr həmçinin təklif olunan 
alqoritm və çoxkanallı sinxron avtomatik nəzarət və idarəsi və 
informasiya ölçmə sistemlərinin layihə edilməsində tətbiq oluna 
bilər. 

QƏDİROV FƏXRƏDDİN ƏBÜLFƏT 
OĞLU 

Fəxrəddin Qədirov 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1967-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 

məktəbi bitirmiş, 1967 - 1972-ci illərdə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika 
fakültəsində təhsil almışdır. 1972 - 1974-cü illərdə Dəvəçi 
rayonunda fizika müəllimi işləmiş, 1976 - 1980-ci illərdə 
aspiranturanı qurtarmışdır. 1984-cü ildə Gürcüstan ЕА 
Geofizika İnstitutunda "Üst mantiyanın təbəqələrində daxili 
dalğaların əmələ gəlməsi və bu dalğaların qravitasiya sahəsinin 
əsri dəyişməsinə təsiri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. Dissertasiyada ilk dəfə olaraq Yerin 
astenosferasında baş verən horizontal hərəkətlərin litosfera- 
astenosfera sərhədində və yer səthində Klvin-Helmholts 
dalğaları əmələ gətirdiyi söylənilmişdir. Bu hərəkətlərin 
tənlikləri həll edilmiş və daxili dalğaların kontinental və okean 
modelləri üçün parametrləri hesablanmışdır. Daxili dalğaların 
eyni zamanda qravitasiya sahəsinin əsri dəyişməsinə təsiri də 
öyrənilmişdir. Alınan nəticələrin Yerin inkişaf tarixinin və 
geodinamikasının öyrənilməsində praktik əhəmiyyəti vardır. 

F.Qədirov Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunda baş 
elmi işçi, həm də "Qravimetriya" laboratoriyasının rəhbəri 
vəzifəsində işləyir. 1999-cu ildə ABŞ-ın Massaçusets Texnolofi 
İnstitutunda Yer elmləri departamentində elmi ezamiyyətdə 
olmuş, qlobal mövqe sistemlərinin işlədilməsi və veri analizi 
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barədə bu institutun sertifikatını almışdır. 
F.Qədirov 1996-cı ildə Afinada birinci Balkan ölkələri 

geofizik konfransında, 1997-ci ildə Cenevrədə Avropa geofizik 

konfransında, İstanbul, Leyspiq (1998) konfranslarında iştirak 
etmiş və məruzələr etmişdir. 1992 - 1995-ci illərdə Türkiyədə 

Atatürk Universitetində, Ərzurum Universitetində, Zəlzələləri 

Araşdırma Mərkəzində professor kimi çalışmışdır. 1996 - 1998- 

ci illərdə Qara dəniz Texnik Universitetində, Trabzonda 

Geofiziki bölümü üzrə professor olmuşdur. 68 məqalənin 

müəllifidir, 6 məqaləsi xarici furnallarda çap olunub, 

"Azərbaycanda geofiziki tədqiqatlar" monoqrafiyasının və 

"Azərbaycan geologiyası" "Geofizika" cildinin 

müəlliflərindəndir. İndiyə qədər 5 elmlər namizədi 

yetişdirmişdir. 

Elmi maraq dairəsi qravi-tektonik proseslərin 

modelləşdirilməsi, Azərbaycanın dərinlik quruluşunun 

qravitasiya modellərinin hazırlanması, qravitasiya sahəsinin 

ədədi analizi, neft-qaz sahələrinin qravitasiya anomaliyalarının 

interpretasiyası, qravitasiya sahəsinin zamana görə 

dəyişmələrinin öyrənilməsi problemlərini əhatə edir. a 

F.Qədirov Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin üzvü, 

Rusiya EA Yer fizikası problem şurasının, Avropa Geofiziklər 

Təşkilatının üzvüdür. 

QƏNİYEV MƏMMƏD YUSUF OĞLU 

Məmməd Qəniyev 1925-ci ildə anadan 

olmuşdur. Baş Layısqı kəndində təhsil almış, 

onuncu sinifdə oxuyarkən 1943-cü ilin 

fevralında hərbi xidmətə getmiş, təhsilini 

1946-cı ildə tamamlamışdır. 5 , 

1943-cü ilin oktyabrında ikinci Ukrayna cəbhəsində 

döyüşdə ağır yaralanmış, dörd aylıq müalicədən sonra 
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Zaqafqaziya cəbhəsi komandanlığının sərəncamında olmuş, 

döyüş əhəmiyyətli yüklərin mühafizəsi və cəbhə xəttinə 

çatdırılmasında fəaliyyət göstərmişdir. Zaqafqaziya cəbhəsi 

komandanlığının göndərişi ilə 1944-cü ildə Azərbaycan neft 

sənayesi mühafizə dəstəsində işləmiş, 1945-ci ildə ordudan 
tərxis olunaraq kəndə qayıtmışdır. 

M.Y.Qəniyev 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət 

Univeritetinin tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsinə daxil olmuş, 

1948-ci ildən isə M.V.Lomonosov adına MDU-nun fəlsəfə 
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 1951-ci ildə 

universiteti bitirdikdən sonra fəlsəfə fakültəsinin Elmi 

Şurasının qərarı ilə "Dialektik və tarixi materializm" 

kafedrasında aspiranturaya saxlanmışdır. 1955-ci ildə MDU- 

nun fəlsəfə və hüquq fakültələrinin birləşmiş Elmi Şurasında 

dissertasiya müdafiə edərək fəlsəfə elmlər namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

1952 - 1955-ci illərdə aspiranturada oxumaqla yanaşı, 

mexanika-riyaziyyat və geologiya fakültələrində, Moskva şəhər 

Partiya Komitəsi, Krasnıy Proletar, Krasnopresni partiya 

komitələri nəzdində gecə marksizm-leninizm universitetlərində 

müəllimlik etmiş, Moskva şəhər və Krasnıpresni rayon partiya 

komitələrinin təbliğatçısı olmuşdur. 

1955-ci ildə indiyədək respublikanın bir çox ali 
məktəblərində - Azərbaycan Dövlət Universitetində, Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutunda, Pedaqoii institutlarda, Neft-Kimya və 

Sənaye institutlarında müəllimlik etmiş, Azərbaycan Dövlət 

Xarici Dillər İnstitutunda "Marksizm-leninizm fəlsəfəsi" 

kafedrasının, Respublika Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu 

"Fəlsəfə" kafedrasının, BDU-nun Şəki filialının "Humanitar 

elmlər" kafedrasının müdiri olmuşdur. 

M.Y.Qəniyev 1961-ci ildən dosent, 1999-cu ildən 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının akademikidir. Elmi-pedaqofi 

fəaliyyəti dövründə respublika daxilində və ondan kənarlarda 

332 

keçirilən bir sıra forum, simpozium, konfrans, elmi seminar və 

sessiyaların təşkilində bilavasitə təşəbbüs göstərmiş, 50-dən 
artıq müxtəlif elmi-siyasi, fəlsəfi, sosioloği və digər problemlərə 

həsr edilmiş aktual mövzularda məruzələr etmişdir. O cümlədən 

Moskva, Leninqrad, Sverdlovsk, Alma-Ata, Frunze (Bişkek), 

Minsk, Murmansk, Tambov, Tbilisi şəhərlərində elmi mövzuda 

çıxışlar etmişdir. Onun elmi fəaliyyəti əsasən fəlsəfi və mənəvi 

tərbiyə ilə bağlı məsələlərə, iqtisadiyyat və siyasət, siyasət və 
milli münasibətlər, müasir dövrdə milli-azadlıq problemlərinə 
həsr edilmişdir. 71 çap vərəqi həcmində elmi-tədqiqat işləri 
kitab və kitabçalar, məqalələr, elmi tezislər formasında rus və 

Azərbaycan dillərində nəşr edilmişdir. 
Bütün əmək fəaliyyəti dövründə ali məktəb sistemində 

partiya və digər ictimai təşkilatlara rəhbərlik etmişdir. İyirmi ilə 

yaxın Azərbaycan KP MK-nın mühazirəçisi olmuşdur. "Bakı 

şəhər Müharibə Veteranları Şurası" təftiş komissiyasının sədri, 
Respublika Müharibə Veteranları Komitəsində təşkilat- 

metodiki komissiyanın işini aparmışdır. 

M.Y.Qəniyev "Birinci dərəcəli Vətən müharibəsi" ordeni, 

"İgidliyə görə", "Qafqazın müdafiəsinə görə" və s. medallarla 

təltif edilmişdir. Respublikadakı ideolofi işdəki fəaliyyətinə 

görə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 

Fərmanına layiq görülmüşdür. Ali təhsil sistemində 

xidmətlərinə görə Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi 

kollegiyasının qərarı ilə "İşdə əla müvəffəqiyyətlərinə görə" döş 

nişanı, Müharibə və əmək veteranları Ümumittifaq Şurasının 

qərarı əsasında fəxri döş nişanı ilə də təltif edilmişdir. 

M.Y.Qəniyev bu gün öz pedaqoii fəaliyyətini Azərbaycan 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında davam 

etdirir. 
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QƏRİBOV ADİL ABDULXALİQ OĞLU 

Adil Qəribov 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. Şəki rayon Kiçik Dəhnə orta 

məktəbini 1966-cı ildə bitirib, Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə 

qəbul olunub, 1972-ci ildə fərqlənmə diplomu 
ilə həmin fakültəni qurtarmış, Azərbaycan 

EA Radiasiya Tədqiqatları Sektoruna fiziki kimya ixtisası üzrə 

aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 

1979-cu ildə "Seolit və tərkibində seolit olan 

katalizatorlara qamma şüaların təsirinin tədqiqi" mövzusunda 

namizədlik, 1995-ci ildə "Oksid və metal-oksid sistemlərinin 

səthində maddələri radiasiya-katalitik parçalanma 

proseslərində ener)i ötürülməsinin qanunauyğunluqları" 

mövzusunda fiziki kimya və radiasiya kimyaları ixtisasları üzrə 

kimya elmləri doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib uyğun 

elmi dərəcələri almışdır. 1977-ci ildən bu günədək Azərbaycan 

EA Radiasiya Tədqiqatları Sektorunda əvvəlcə kiçik elmi işçi, 

sonra isə baş elmi işçi və sonra isə "Radiasiya heterogen 

prosesləri" laboratoriyasının rəhbəri vəzifələrində işləmişdir. 

1998-ci ildə radiasiya kimyası ixtisası üzrə professor adına layiq 

görülmüşdür. 2001-ci ildən Azərbaycan МЕА Radiasiya 

Tədqiqatları İnstitutunun direktorudur. 

A.Qəribov SSRİ EA Radiasiya Katalizi üzrə Elmi 
Şurasının üzvü olmuşdur. Respublikamızın radiasiya-heterogen 

proseslər, bərk cisimlərin radiasiya kimyası üzrə ilk elmlər 

doktoru və professordur. 
A.Qəribov yüksək епегји tutumlu neft-kimya proseslərinin 

atom eneriisi vasitəsilə effektivliyini yüksəltmək və enerf)i 

təminatının elmi əsaslarını yaratmaq məqsədilə seolit və 

tərkibində seolit olan katalizatorlarda yeni protonodonor və 

elektronakseptor mərkəzlərin yaradılmasının yeni radiasiya 
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kimyəvi üsullarını aşkar edib. Alınmış nəticələr neft 

kabrohidrogenlərinin krekinqi proseslərinin effektivliyini 

artırmağa imkan verir. Onun tərəfindən ilk dəfə oksid 

katalizatorların radiasiya-katalitik təsiri mexanizmi və 

radiasiya katalitik proseslərin, həmin proseslərdə епегј1 

çevrilməsi və daşınması proseslərinin ümumi 

qanunauyğunluqları aşkar olunub. Radiasiya katalitik 

proseslər üçün katalizator seçilməsinin elmi əsaslarını işləyib 

hazırlayıb. Atom eneriinin universal епегји daşıyıcısı olan 

hidrogen vasitəsilə effektiv çevirib, istifadə etməyə imkan verən 

suyun radiasiya heterogen parçalanma proseslərinin elmi 

əsaslarını işləyib hazırlayıb. Onun tərəfindən metan və metan- 

su buxarı ilə qarışığının radiasiya katalitik parçalanma 

prosesləri əsasında nüvə çevrilmə proseslərinin enerfisinin istilik 

və radiasiya tərkib hissələrinin hidrogen SO əsasında effektiv 

çevrilmə prosesləri işlənib hazırlanıb. 

A.Qəribov nüvə reaktorlarının təhlükəsizliyi problemi 

üzrə istilikayırıcı elementi ilə istilik daşıyıcısı təmasında gedən 

radiasiya heterogen proseslərin reaktor materiallarını normal 

və qəza reyimlərində müdafiə və katastrofik oksidləşməsinə və 

reaktor daxilində hidrogen əmələ gəlməsində rolları aşkar 

olunub. Alınmış nəticələr əsasında yeni hidrogen-nüvə tipli 

atom-elektrik reaktorların elmi əsaslarını və su ilə soyudulan 

nüvə reaktorlarının normal və qəza refimlərinin ssenariləri 

işlənib hazırlanması üçün tövsiyələr verilmişdir. 

Professor A.A.Qəribov uzun müddət Rusiya 

İ.V.Kurçatov adına Atom Eneriisi İnstitutu, sonralar 

"Kurçatov Elmi Mərkəzi"nin Hidrogen Energetika və Plazma 

Texnologiya İnstitutu, Rusiya EA Kimyəvi Fizika İnstitutu, 

M.V.Lomonosov adına MDU-nun "Radiasiya kimyası" 

kafedrası ilə birlikdə işləmişdir. 

Respublikamızda radiasiya ekoloii vəziyyəti üzrə çoxlu 

tədqiqat işləri aparıb və bu problem üzrə elmi əsaslanmış 
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məsləhətlər verir. Onun tərəfindən böyük ekolofi əhəmiyyəti 

olan SO2-nin radiasiya-katalitik parçalanıb епегји daşıyıcısı və 

kimyəvi sintez üçün istifadə oluna bilən SO-ya çevrilmə 

proseslərinin kinetiki və mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. 

Professor A.A.Qəribov keçmiş SSRİ-nin və xarici 

ölkələrin furnallarında çap olunmuş 100-ə qədər elmi 

məqalənin, o cümlədən 10 müəlliflik şəhadətnaməsinin 

müəllifidir. Onun aldığı nəticələr üç dəfə SSRİ Elmlər 

Akademiyası, dəfələrlə isə Azərbaycan EA tərəfindən ən 

mühüm elmi nəticə kimi qeyd olunub və illik hesabatlara daxil 

olunub. 

Professor A.A.Qəribov respublikamızın elmi-ictimai 

həyatında fəal iştirak edir, elmi-müdafiə şurası, elmi-texniki və 

müxtəlif elmi-ekspert şuralarının üzvüdür. 

QƏHRƏMANOV VAQİF ABBAS (0.0 

OĞLU 
er 

Vaqif Qəhrəmanov 1947-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1954-cü ildə Baş Küngüt kəndində 7”. 

məktəbə getmiş, 1960-cı ildə kənd səkkizillik “ 

məktəbini, 1965-ci ildə isə Şəkidəki 3 saylı bə 

orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun elektrotexnika fakültəsinə daxil olmuş, 1970-ci 

ildə institutu qurtarıb "Avtomatik elektrik rabitəsi" üzrə rabitə 

mühəndisi ixtisasına yiyələnmişdir. 

İnstitutu bitirdikdən sonra 1970 - 1974-cü illərdə Bakı 

mərkəzi teleqrafında mühəndis vəzifəsində, sonra isə Rabitə 

Nazirliyinin təklifi ilə Bakı Rabitə Texnikumunda müəllim 

işləmişdir. 

1975 - 1977-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 

"Avtomatik elektrik rabitəsi" kafedrasında işləmiş, 1977 - 

1980-ci illərdə M.A.Bonç-Bruyeviç adına Leninqrad 
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Elektrotexnika Rabitə İnstitutunda oxumuş, 1982-ci ildə 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiya işinin 

nəticələri Sankt-Peterburq "Krasnaya Zarya" Birliyində, 

Moskvada "Volna" Mərkəzi Elmi-Tədqiqat İnstitutunda tətbiq 

edilib. 
V .Qərhəmanov Moskva, Sankt-Peterburq, Novosibirsk, 

Kuybışev, Riqa və Bakıda keçirilən Ümumittifaq simpozium və 

konfranslarında iştirak etmişdir. 

Vaqif müəllim 1980 - 1986-cı illərdə Politexnik İnstitutun 

"Avtomatik elektrik rabitəsi" kafedrasında assistent, baş 

müəllim, dosent vəzifələrində işləmiş, 1986-cı ildən indiyə qədər 

Texniki Universitetdə "İnformasiya şəbəkələri və sistemləri" 

kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. 

QEYBULLAYEV ADİL ƏBÜLFƏT 

OĞLU 

Adil Qeybulla 1962-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1978-ci ildə Kiş kənd orta 

məktəbini bitirib, Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə 

müsabiqə yolu ilə daxil olmuş, 1984-cü ildə oranı fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan 

cərrahlıq məktəbinin beşiyində - akademik M.Topçubaşov 

adına Klinik və Eksperimental Cərrahlıq İnstitutunda 

başlamışdır. Burada cərrahlıq ixtisası üzrə "Ümumi cərrahlıq" 

kafedrasında prof.V.Seyidovun rəhbərliyi altında fəaliyyətə 

başlamış və 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin 

cərrahlıq ixtisası üzrə əyani aspiranturasına daxil olmuşdur. 

Dinamik bağırsaq keçməzliyinin müalicəsi sahəsində 

A.Qeybulla professor V.Seyidovla birgə yeni müalicə üsulu 

üzərində işləmiş və buna görə keçmiş SSRİ-nin müəlliflik 

şəhadətnaməsini almışdır. 1988-ci ildə "Dinamik bağırsaq 
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keçməzliyinin müalicəsində uzunmüddətli peridural blokadanın 
hiperborik oksigenasiya və hiparinoterapiya ilə birgə tətbiqi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını vaxtından əvvəl 
müdafiə edib tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Müdafiədən sonra Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə 
ETKECİ-nin "Döş qəfəsi cərrahlığı" şöbəsinə elmi işçi 
vəzifəsinə seçilmişdir. Cərrahlığın ən çətin sahəsi olan qida 
cərrahlığı sahəsində elmi axtarışlar apararaq iki yeni elmi üsul 
təklif etmiş və bunlara görə müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. 
Göstərilən sahənin perspektiv kimi seçən gənc həkim doktorluq 
dissertasiyası mövzusunu ETKECİ-nin Elmi Şurasının 
təsdiqinə nail olmuşdur. Axtarışlarını yekunlaşdırmaq üçün 
Ümumittifaq Onkolofi Elmi Mərkəzinin torakal onkologiya 
şöbəsinə göndərilmiş və bir il ərzində o, Klinik Onkologiya 
İnstitutunun direktoru, Rusiya Federasiyası Tibb Elmləri 
Akademiyasının müxbir üzvü M.İ.Davıdovun rəhbərliyi altında 
işi yekunlaşdırmış, 1991-ci ildə "Qida borusunun cərrahi 
müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları" mövzulu 
dissertasiya müdafiə edib tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 
almışdır. Elmi Şurada onun "Torakal onkologiya" şöbəsində 
işləməsi təklif olunsa da, A.Qeybulla doğma Vətənə qayıtmağı 
üstün tutur. 

1992-ci ildən ATU-ya qayıdır və "Cərrahi xəstəliklər" 
kafedrasının professoru vəzifəsinə seçilir. Qısa müddətdə tələbə 
və iş yoldaşlarının sevimlisinə çevrilir. 

Adil Qeybulla 150-dən artıq məqalənin, 6 
monoqrafiyanın, 2 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 3 ixtiranın və 
çoxsaylı elmi-kütləvi və publisistik məqalələrin müəllifidir. 
Onun rəhbərliyi altında bir namizədlik işi yerinə yetirilib, 3 
namizədlik və bir doktorluq işi tamamlanmaq ərəfəsindədir. 

Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə tibbi və biolofi 
bilgilər həmişə onu maraqlandırmış və bu sahəyə müraciət 
etməklə maraqlı nəticələr əldə etmişdir. Buna görə də iki dəfə 
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Məkkəyə dəvət edilmiş və hacı titulu almışdır. Türkiyə, 

Səudiyyə Ərəbistanı ölkələrində dəfələrlə təklif edilən işlərdən 

imtina etmişdir. m 

A.Qeybullanın müəllifliyi ilə səhiyyə və ekologiya 

sahəsində aşağıdakı qanun layihələri işlənib hazırlanmışdır: 

- "Azərbaycan Respublikası əhalisinin sağlamlığının 

qorunması" haqda qanun layihəsi, m 

- "Tibb sığortası haqqında" qanun layihəsi, : 

- "Dərmanlar, əczaçılıq və farmakologiya fəaliyyəti 

haqqında" qanun layihəsi, о 

- "Milli tibb sənayesi haqqında" qanun layihəsi. 

QIŞLAQİ ƏHMƏD NƏBİ ƏFƏNDİ 

Məşhur Əbdülğəni Xəlisəqarızadənin nəvəsidir. 1850-ci 

ildə ruhani ailəsində doğulub. 25 yaşında ikən Türkiyənin 

Bursa şəhərində ali ruhani məktəbində təhsil alıb, İstanbul 

şəhərində isə tamamlayıb. Ümumiyyətlə, 15 il аһ ruhanı təhsili 

almışdır. Türkiyədə Konya ali ruhani mədrəsəsində dərs 7: 

fiqh, təfsir, şəriət elmlərinə böyük maraq göstərmiş, bu elm ərə 

çoxlu əsərlər həsr etmişdir. 1890-cı ildə Şəkiyə qayıdıb 5 

oğlu, böyük alim Nurməmməd Əfəndi İmamzadə ilə — ə 

yerli gənclərin maariflənməsində böyük əmək sərf etmiş хә 

Əvvəlcə onu Qışlaq məscidinin imamı, sonralar .—. 

məscid" adlı Cümə məscidinin imamı təyin etmişlər. Bu 7 ə 

ilə yanaşı, o, Şəkidə "Darüs-Süəda" adlı mədrəsə açmışdır. . 

mədrəsə Şəkinin "Otağ eşiyi" adlanan məhəlləsində 77: . 

Buraya təkcə bu məhəllənin gəncləri yox, həmçinin ətra 

məhəllələrdən və hətta Göynük, Baş Zəyzid, Kiş və s. 

kəndlərdən tələbələr gələrdilər. Maarifçilik fəaliyyəti ilə 7. 

Əhməd Əfəndi ilahiyyat elmini də inkişaf etdirirdi. Bu sahədə 

onun 100-dən artıq elmi əsəri olub. Əsərlərin taleyi 7 . 

faciəli olub, çoxusu Qırmızı Ordu əsgərləri tərəfindən 
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mədrəsələr dağıdılanda yandırılıb. Buna baxmayaraq, prof. 
Ə.Dəmirçizadənin sayəsində bir neçə qiymətli əsərləri xilas 

olunub. Hazırda bu əsərlər Azərbaycan EA Əlyazmalar 

İnstitutunda, Sankt-Peterburqda Ermitai muzeyinin Şərq 
əlyazmaları fondunda qayğıkeşliklə saxlanmaqdadır. 

Əhməd Əfəndinin adı Şəki mahalında bir müdrik ruhani, 

müqəddəs şəxsiyyət kimi hələ də xatırlanmaqdadır. Bu el 

ağsaqqalı dərin zəka sahibi, şəriət alimi kimi bir çox münaqişəli 
məsələlərin həllində, aradan qaldırılmasında iştirak etmiş, qan 

tökülməyin qarşısını almışdır. Əmlak iddiaları, tarla sərhədləri 

münaqişələri, vərəsəlik haqları, qadın hüquqları, yetim hamiliyi 

və sair şərlət qanunlarını Əhməd Əfəndi düzgün şərh edib 

hamını razı salırdı. Sovet hakimiyyəti dövründə belə müdrik 

şəxsiyyətə qiymət verilmədi, onun əmlakı müsadirə edildi və 

Şəkidə 1930-cu ildə baş verən üsyanın əsas iştirakçısı və 

havadarı kimi uydurma ittihamla 80 yaşlı ziyalı əvvəlcə Şəki 

qalasında, sonra isə Bakı Bayıl həbsxanasında dustaq edildi. 

1935-ci ildə səhhətinin kəskin şəkildə pozulması səbəbindən 

onu şərti azad etdilər. Ancaq bu əziyyətlərə dözə bilməyən alim- 

ağsaqqal azadlığın dadını cəmi iki ay hiss edə bildi və 1935-ci 

ildə dünyasını dəyişdi. 

QULİYEV MUSTAFA ZƏKƏRİYYƏ 

OĞLU 

Mustafa Quliyev 1893-cü ildə anadan : 

olmuşdur. 1913-cü ildə Kiyev Universitetinə “ 

daxil olmuş, inqilabi hərəkata qoşulmuşdur. 29 
RK(b)P Kiyev Komitəsi müsəlman bölməsinin ” 
sədri seçilmişdir 1919-cu ildə Bakıya qayıtmış, ән 

bolşeviklərinin gizli fəaliyyətində iştirak etmişdir. Partiyanın 

tapşırığı ilə Lənkəranda yerli bolşeviklərlə birlikdə kəndlərdə - 

partiya özəkləri yaratmışdır. 
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M.Quliyev Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin 
qələbəsindən sonra Lənkəran qəza inqilab komitəsinin sədri 
(1920), AK(b)P Qaraşəhər rayon komitəsinin katibi (1921 - 

1922), Azərbaycan SSR xalq maarif komissarı (1922 - 1928) 
işləmişdir. RK(b)P XI qurultayında iştirak etmiş, Zaqafqaziya 

partiya təşkilatının bir qrup nümayəndəsi ilə V.İ.Leninin 
qəbulunda olmuşdur. Kommunist Akademiyasını bitirdikdən 
sonra Çimkənd şəhər Partiya Komitəsinin katibi, Odessa 

vilayət Partiya Komitəsində şöbə müdiri işləmişdir. 
Azərbaycanda marksist estetika və ədəbi tənqidin 

yaranmasında və inkişafında M.Quliyevin mühüm xidməti var. 

Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatına dair məqalələri, 

"Oktyabr və türk ədəbiyyatı" (1930) kitabı mədəni irsə 

münasibətdə, sovet ədəbiyyatının nəzəri məsələlərində vulqar 

sosiologizm meyllərinə baxmayaraq, Azərbaycan sovet ədəbi 

tənqid və ədəbiyyatşünaslığının ilk nümunələrindəndir. "Maarif 

və mədəniyyət" (1923 - 1926), "İnqilab və mədəniyyət" (1929 - 

1931) furnallarının redaktoru olmuşdur. Azərbaycan MİK, 

Zaqafqaziya MİK, AK(b)P MK və BK üzvü seçilmişdir. 
1938-ci ildə qırmızı repressiyanın qurbanı olmuşdur. 

QULİYEV NURMƏMMƏD HƏSƏN OĞLU 

Nurməmməd Quliyev 1905-ci ildə anadan olmuşdur. 1920 

- 1924-cü illərdə bir sıra idarələrdə çalışmış, 1924 - 1930-cu 

illərdə Nuxa qəza komitəsinin aparatında, sonra şəhər 

komitəsində, daha sonra isə dairə partiya komitəsində 

kargüzar, şöbə katibi, ümumi şöbə müdiri, daxili işlər müdiri və 

məxfi hissə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1930-cu ilin 

sentyabrında Nuxa partiya dairə komitəsinin qərarı ilə Bakıya, 

Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna oxumağa göndərilmiş, respublika 

hökumətinin qərarı ilə 1930-cu ildə Baş Siyasi İdarəyə daimi işə 

göndərilməsi ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq qoymuşdur. 1941-ci 
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ildə İran İslam Respublikasına ezamiyyətə göndərilmişdir. 

1943-cü ildə Sovet təhlükəsizlik orqanlarının Təbrizdə 

nümayəndəsi, Pəhləvi şəhərində ticarət nümayəndəliyinin 

müavini, Qəzvin şəhərində "İransovneft"in şöbə müdiri, sonra 

isə SSRİ-nin Təbrizdə Baş Konsulluğunun vite-konsulu 

vəzifələrində işləmişdir. 

N.H.Quliyev Seyid Cəfər Pişəvəri və Qulam Yəhya ilə 

birlikdə İranda Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

yaradıcıları və rəhbərlərindən olmuş və buradakı xidmətlərinə 

görə polkovnik rütbəsi almış, İranın bir çox görkəmli 

şəxsiyyətlərinin həyatını xilas edilib Bakıya köçürülməsində 

böyük xidmətləri olmuşdur. Bakıya qayıtdıqdan sonra da onun 

Qulam Yəhya ilə dostluğu ömrünün sonlarına qədər davam 

etmişdir. 

N.H.Quliyev İrandan qayıtdıqdan sonra Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinin (DTK) sədr müavini vəzifəsinə təyin 

olunmuş, 1954-cü ildən istefaya çıxmışdır. 

O, bir sıra dövlət mükafatlarına layiq görülmüşdür: "Şərəf 

nişanı", "Qırmızı Ulduz" ordenləri, bir sıra medallarla, 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin "Fəxri Fərmanı" ilə 

mükafatlandırılmışdır. 

1963-cü ildə Ümumittifaq Səhmdarlar Cəmiyyətinin 

Xarici Turizm İdarəsinin başçısı təyin olunmuş və ömrünün 

axırınadək çalışmışdır. Bu vəzifədə də onun böyük təşkilatçılıq 

qabiliyyəti üzə çıxmışdır. O, Bakıda "Azərbaycan", "Moskva" 

kimi mehmanxana komplekslərini, bəzi rayonlarda isə onların 

filiallarını yaratmışdır. 

Nurməmməd Quliyev 1979-cu ildə vəfat etmiş və Fəxri 

Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 

QULİYEV ASİMAN AYDIN OĞLU 

Asiman Quliyev 1956-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1973-cü ildə orta məktəbi bitirib 
D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutuna daxil olub, 1978-ci ildə siyasi 
iqtisad ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə 
qurtarmışdır. 

1983-cü ildə Azərbaycan XTİ-nin Elmi 
Şurasının qərarı ilə məqsədli əyani aspiranturaya qəbul 
olunmuşdur. 1988-ci ildə Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad 
Universitetinin İxtisaslaşdırılmış "Siyasi iqtisad" Elmi 

Şurasında "Aqrar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi" 
mövzusunda mərhum prof. Q.Ə.Sadıxovun rəhbərliyi altında 

namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 
"Makroiqtisadi tarazlıq" problemləri ilə əlaqədar doktorluq 

dissertasiyası üzrə tədqiqatlar aparır. 
1986 - 1992-ci illərdə Azərbaycan Dİİ-də "İqtisadi 

nəzəriyyə" kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1992-ci 

ildə Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatında "Aqrar- 

sənaye" şöbəsində məsləhətçi, 1992 - 1993-cü illərdə Lerik 

rayonunda İH başçısı, 1994 - 1997-ci illərdə BBU-da dekan 

vəzifəsində olmuş, 1997-ci ildən Azərbaycan Dİİ-nin "İqtisadi 

nəzəriyyə" kafedrasında dosent işləyir. 20 çap vərəqi həcmində 

30-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. Bakı, Moskva, Sankt- 

Peterburq şəhərlərində forum, simpozium, konfrans, konqres 

və sessiyalarda iştirak etmişdir. 

1998-ci ildə Dünya Bankının lokal məsləhətçisi kimi elmi 

tədqiqatlarını praktiki olaraq həyata keçirmişdir. Bu 

tədqiqatlar ABŞ Beynəlxalq Təhsil Akademiyasında 

sertifikatlaşdırılmışdır. 
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QULİYEVA (AXUNDOVA) ESMERALDA 

MİRƏLİ QIZI 

Esmeralda Quliyeva 1949-cu ildə 

anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Bakı şəhər 189 

saylı orta məktəbi bitirmiş, 1966 - 1971-ci 
illərdə ADU-da fizika fakültəsində 
oxumuşdur. Universiteti bitirdikdən sonra 

təyinatla Bakı şəhər 248 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi 
işləyib, 1973-cü ildə Azərbaycan EA Fiziologiya İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuşdur. 1982-ci ildə Belorusiya EA 

Fotobiologiya İnstitutunun Elmi Şurasında "Müxtəlif onurğalı 

heyvanların torlu qişalarında lipidlərin perekisli oksidləşməsi 

və torlu qişanın işığa həssaslığının tənzimində oksidantların 

rolu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Onun elmi nəticələri dəfələrlə SSRİ EA-nın illik hesabatında 

sovet elminin ən mühüm nəticələri kimi qeyd olunmuşdur. 

E.M.Quliyeva torlu qişanın işığa həssaslığını artırmaq 
məqsədilə yeni effektiv antioksidant maddələrin təsirini 
öyrənmişdir. Bu nəticələrin gözün torunda olan patologiyaların 

müalicəsində böyük əhəmiyyəti vardır. 

Müdafiədən sonra E.Quliyeva Fiziologiya İnstitutunda 

böyük elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 

Esmeralda Quliyeva 1990-cı ildən bu günə kimi Bakı şəhər 

160 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi və elmi-metodik işlər 

üzrə tədris hissəsinin müdiri işləyir. Onun elmi nəticələri 30-dan 

artıq elmi məqalədə öz əksini tapmış və çap olunmuşdur. 

Hazırda orta məktəb üçün dərslik üzərində işləyir. 
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QULİYEVA AİDA AYDIN QIZI 

Aida Quliyeva 1959-cu ildə anadan | 

olmuşdur. Bakının 176 saylı orta məktəbini | 

bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinə /”ə 

daxil olmuş və 1981-ci ildə bitirmişdir. “aş 

Azərbaycan Hesablama Texnikası və фу dk 

İnformatika Birliyində işə başlamışdır. “ləl: ili 

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun 

"İqtisadi kibernetika" kafedrasına "İqtisadi-riyazi üsullar" 

ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olunub və oranı əla 

qiymətlərlə bitirmişdir. 1996-cı ildə "Kənd təsərrüfatı 

məhsulunun istehlakı ilə istehsalı arasında əlaqələrin 

modelləşdirilməsi" (Azərbaycanın çay məhsulu timsalında) 

mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Aspiranturanı 

bitirdikdən və namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən 

sonra Az.Dİİ-nin "Sosiolofi elmi tədqiqat" elmi 

laboratoriyasında əvvəlcə elmi işçi, sonra böyük elmi işçi 

vəzifələrində çalışmışdır. 1998-ci ildən Az.Dİİ-nin qiyabi 

doktorantıdır. Hazırda "Azərbaycanda iqtisadi-sosial 

problemlərin formalaşması və inkişafı" mövzusunda doktorluq 

işi üzərində işləyir. Bu il institutun Elmi Şurasının qərarı ilə 

"Azərbaycan insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri" adlı 

monoqrafiyasını çapa təqdim edilmişdir. 

Hazırda Xəzər Universitetində Associqte-Profecser 

(dosent) vəzifəsində çalışır. 30-dan artıq elmi əsərin müəllifidir. 

Bir dərs vəsaiti və monoqrafiyası vardır. Bir sıra xarici ölkələrin 

elmi tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq edir və bir neçə xarici 

kursu bitirib, üç sertifikat almışdır. 
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QULUZADƏ VASİF ƏLƏSGƏR OĞLU 

Vasif Quluzadə 1939-cu ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidə 10 No-li, sonra 

5 No-li məktəblərdə almış, 1957-ci ildə 

qurtarmışdır. 1962-ci ildə ADU-nun | 
geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsilini 

davam etdirmiş və 1966-cı ildə oranı 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 1966 
- 1969-cu illərdə Türkmənistan Respublikasının Geologiya 
İdarəsinin Quqitank geoloyi-kəşfiyyat ekspedisiyasında geoloq 
vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1969 - 1971-ci illərdə 
Azərbaycan EA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun 

"Geomorfologiya" şöbəsinin aspirantı olmuşdur. 1974-cü ildən 

yenidən həmin şöbədə kiçik elmi işçi işləmişdir. 

Prof. N.Şirinovun rəhbərliyi altında "Kiçik Qafqazın 

şimal-şərq hissəsinin morfostrukturları, onların quruluşu və 

inkişaf xüsusiyyətləri" adlı dissertasiyanı 1982-ci ildə 
Azərbaycan EA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi 
Şurasında müdafiə etməklə coğrafiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. Müdafiədən sonra 1982 - 1984-cü illərdə 
həmin institutda kiçik elmi işçi, 1984-cü ildən isə böyük elmi işçi 
vəzifəsində işləmişdir. 

1982-ci ildən BDU-nun coğrafiya fakültəsində pedaqofi 
fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan EA Coğrafiya İnstitutunda işlədiyi müddətdə 
50-dən artıq elmi məqalənin, o cümlədən "Azərbaycan 

paleogeomorfologiyası", "Azərbaycan relyefi", "Azərbaycanın 

konstruktiv coğrafiyası" (3 cilddə), "Kiş və Şin çayları 

hövzələrinin selləri" kitablarının həmmüəllifi olmuşdur. 

Əsas elmi tədqiqatların istiqaməti Yer elmləri üzrə 

geomorfologiya, paleogeomorfologiya, neotektonika 
sahələridir. Bu istiqamətlərə uyğun olaraq respublikanın dağlıq 
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bölgələri üzrə müxtəlif miqyaslı geomorfoloyi və morfoskulptur 

təhlilinə əsasən mürəkkəb tipli faydalı qazıntı yataqlarının 

morfostrukturlarla genetik əlaqəsi öyrənilmişdir. Alınan elmi 

nəticələr Azərbaycan Respublikası Geologiya və Mineral 

Ehtiyatlar İdarəsi tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək geolofi 

axtarış işlərində tətbiq edilmişdir. 

Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası H.Əliyev 

adına Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyətini davam etdirir. 

QULU-ZADƏ ESMİRA SADIX QIZI 

Esmira Qulu-zadə 1949-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1956-cı ildə Şəki şəhərində 10 No-li 

orta məktəbə daxil olub, 1966-cı ildə bitirmiş, 

ADU-nun kimya fakültəsinə qəbul olunmuş 

və 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə 

qurtarmışdır. Təyinatla ОЈЕКГ-уә sa 

göndərilmiş, 1976-cı ildə həmin institutun əyani aspiranturasına 

daxil olmuş, 1983-cü ildə M.İ.Zərgərova və P.F .Rza-zadənin 

rəh-bərliyi altında "Li20-Y203-B202 sistemi və litium, ittrium 

mürəkkəb boratlarının fiziki kimyəvi xassələri" mövzusunda 

Çavçavadze adına Tbilisi Dövlət Universitetində namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. m 

İlk dəfə olaraq E.S.Qulu-zadə yeni ittrium və litium 

mürəkkəb boratlarının monokristallarını almış, onların 

quruluşunu öyrənmiş, kristallokimyəvi xarakteristikalaranı 

təyin etmişdir. E.S.Qulu-zadə Li 20 - Y203 - B203, Y203 . 

B203 - B203, PbO - ZnO - B203, PbO - CuO - B203 üçlü 

sistemlərində faza tarazlığını tədqiq etmiş və bu sistemlərin hal 

diaqramlarını qurmuşdur. Tədqiqat nəticəsində yeni, 

ədəbiyyatda məlum olmayan üçlü birləşmələr almış, onların 

fiziki-kimyəvi xassələrini öyrənmişdir. E.Qulu-zadə müəyyən 

etmişdir ki, 1420 - Y203 binar sistemində alınmış LiYO2 
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birləşməsində struktur çevrilmələri 1-ci növ antiseqnetoelektrik 
faza keçidi ilə müşayiət olunur. Onun fiziki-kimyəvi tədqiqatlar 

nəticəsində aşkar etdiyi qarşılıqlı təsirin xarakterini, kvazibinar 

sistemlərin tənlikləri əsasında apardığı termodinamiki 
hesablamalar bir daha təsdiq edilmişdir. 

E.Qulu-zadə tərəfindən 673 K-ə qədər işləyə bilən yüksək 
temperaturlu kondensator yaratmaq imkanı aşkar edilmişdir. 

Apardığı elmi tədqiqatlar və çoxsaylı sintezlər nəticəsində aldığı 
şüşələrin fotolüminessensiya xassələrini öyrənmiş və 

həyəcanlaşdırıcı materialların tərkibini müəyyən etmişdir. 

E.S.Qulu-zadə Moskva, Leninqrad, Kiyev şəhərlərində, 

ADR-də, Türkiyə Mərmərə Araşdırma Mərkəzində keçirilən 

konfranslarda dəfələrlə iştirak etmişdir. İstanbulda, Tubitakda 

- Mərmərə Araşdırma Mərkəzində bir neçə dəfə 3 ay 
müddətində elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Onun 40-a yaxın elmi 

məqaləsi var ki, bunların da çoxu MDB-də və xaricdə çap 

olunmuşdur. 

O, 1997-ci ildən "Əmək veteranı"dır. 1998-ci ildən Elmi- 

Texniki Məlumat Patent Tədqiqatları və Proqnozlaşdırma 

(ETMP və P) şöbəsinə rəhbərlik edir. 

QURBANOVA (BAĞIROVA) RAHU 
AĞABALA QIZI 

Rahu Qurbanova 1936-cı ildə anadan бӱ 
olmuşdur. Otra təhsilini 1944 - 1954-cü illərdə ә 
Şəki şəhər 7 Ne-li qız orta məktəbində R ка “a 

almışdır. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət “3 £.3 
Universitetinin geololi-coğrafiya fakültəsinin "Neft-qaz 

kəşfiyyatı-axtarışı" şöbəsinə daxil olmuşdur. 1959-cu ildə 

universiteti başa vurub, mühəndis geoloq-neftçi ixtisası 

almışdır. 

1959-cu ildən Elmlər Akademiyasının Geologiya 
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İnstitutuna təyinat almış, bu günədək həmin institutda işləyir. 
Elmi fəaliyyətə baş laborant vəzifəsi ilə başlayıb, sonrakı illərdə 
kiçik elmi işçi, mühəndis, hazırda aparıcı elmi işçi kimi çalışır. 
1976-cı ildə Geologiya İnstitutuna Elmi Şuranın qərarına 
əsasən Q.A.İsmayılovun rəhbərliyi ilə dissertant qəbul olunub. 

Elmi işinin mövzusu "Abşeron neftli-qazlı vilayətinin keçid 

hidrokimyəvi zonası və onların neftin tərkib və keyfiyyətinin 
dəyişməsinə təsiri" olmuşdur. 

1982-ci ildə müdafiə edib elmlər namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. Elmi işin nəticələri rəy və təkliflər şəklində "Azərneft" 

Birliyinin Qaradağ, Suraxanı, Qala, Buzovna-Maştağa, 

Qaraçuxur və bir sıra Xəzər dəniz yataqlarında (Bakı və 

Abşeron arxipelaqı) tətbiq edilmişdir. 

Rahu xanum 50-yə qədər elmi məqalənin, 16 hesabatın və 

iki monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi məqalələri əsasən 
Rusiyanın mərkəzi, Azərbaycanın yerli nəşriyyatlarında dərc 

olunub. İnstitutda fəaliyyət göstərdiyi bu illər ərzində Moskva, 

Saratov, Perm şəhərlərində məruzələr oxumuş və eləcə də 

ikitərəfli Almaniya - Bakı simpoziumunda çıxış etmişdir. 

1997 - 1999-cu illərdə xarici şirkətlə (First Exchange) 

müqaviləyə əsasən hesabatda iştirak etmişdir. Hesabatda 

Qobustanın miosen dövr çöküntülərində lay sularının 

hidrokimyəvi meyarlarına əsasən ehtimal olunan 

karbohidrogen yığımlarının sahələri müəyyənləşdirilmişdir. 

2000-ci ildə Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində və Parisdə 

keçirilən ümumdünya konfranslarına məruzə etmək üçün dəvət 

olunmuşdur. 

Geologiya İnstitutunda işlədiyi müddətdə həmkarlar 

təşkilatına sədr müavini, qadınlar şurasına sədr seçilmişdir. 

Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanına layiq 

görülmüş, "Əmək veteranı" medalı ilə təltif olunmuşdur. 
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QURBANOVA RƏFİQƏ ƏHMƏD QIZI 

Rəfiqə Qurbanova 1938-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1946 - 1956-cı illərdə Şəki 

şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış q 

və oranı bitirmişdir. həmin il Bakı Dövlət ?ӱ,,.., X 

Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul 72 сол ән 

olunmuşdur. 1961-ci ildə isə oranı fərqlənmə diplomu ilə 

bitirərək, kimya fakültəsinin əyani aspiranturasına daxil 

olmuşdur. 1965-ci ildə aspirantura bmüddətinin 

tamamlanmasına 3 ay qalmış "Üzvi kimya" ixtisası üzrə 

namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək kimya elmləri 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1965 - 1966-cı illərdə Sumqayıtda Sintetik Kauçuk 

Zavodunun mərkəzi laboratoriyasında böyük mühəndis 

vəzifəsində əmək fəaliyyətində olmuşdur. 1966-cı ildə 

Sumqayıtda yenicə açılmış Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 

Sumqayıt filialına keçmiş və orada kiçik elmi işçi vəzifəsində 

çalışmışdır. 1978 - 1993-cü illərdə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası Polimer Materialları İnstitutunda yaradılan 

"Polimer örtüklər" laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 

R.Ə.Qurbanova 1992-ci ildə Moskva şəhərində 

D.İ.Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiya 

İnstitutunun İxtisaslaşmış Elmi Şurasında "Oliqo və 

polistirolların kimyəvi modifikasiya proseslərinin tədqiqi" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 

"Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası" ixtisası üzrə kimya 

elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

R.Ə.Qurbanovanın əsas elmi istiqaməti polistirolun bəzi 

fiziki-mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə oliqo- və 

monomerlərlə alkilləşmiş, alkenləşdirilmiş və üzvi turşuların 

anhidridləri ilə asilləşdirərək makromolekulasında müxtəlif 

funksional qrupları olan modifikasiya olunmuş polistirolları 

350 

sintez etməyə müvəffəq olmuşdur. Onun tərəfindən 

polistirolların örtük əmələgətirmə qabiliyyəti müəyyən 

edilmişdir. Həmçinin benzol nüvəsində funksional qrupları 
fiziki və kimyəvi üsullarla sübut edilmişdir. Təbiətindən asılı 

olaraq funksional qrupların polimer örtüklərin fiziki-mexaniki 
xassələrinə təsiri hərtərəfli öyrənilmişdir. 

R.Ə.Qurbanovanın tədqiqat işlərinin bir qismi 

respublikamızın ekolofi problemlərinin həllinə yönəlmişdir. О, 

uzun illər Sumqayıt regionunda istehsal tullantılarından 

məqsədyönlü istifadə edərək stirol istehsalının qalığı olan 
KORS əsasında bəzi çevrilmələrindən alınan lak-boya 

materialları Xəzər dəniz neft qurğularında korroziya əleyhinə 
qoruyucu örtük kimi yoxlamış və müəyyən etmişdir ki, 

yaradılmış örtüklər uzun müddət aqressiv mühitdə öz 
xassələrini dəyişmir. 

R.Ə.Qurbanova kimyanın müxtəlif sahələrinə həsr 

edilmiş 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 30 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin, "YMB kimyası"na aid 2 dərsliyin 

müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 6 elmlər namizədi 

yetişmişdir. 

R.Ə.Qurbanova Türkiyədə, dəfələrlə keçmiş SSRİ-nin 

müxtəlif şəhərlərində (Moskva, Leninqrad, Riqa, Murmansk, 

Dnepropetrovsk və s.) keçirilən Beynəlxalq konqres və 

simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 

R.Ə.Qurbanova hazırda Türkiyənin Konya şəhərinin 

Səlcuq Universitetində "YMB kimyası"ndan dərs deyir və 

orada kimya elmimizi ləyaqətlə təmsil edir. 
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LƏTİFOV CƏLİL X. OĞLU 

” 

Cəlil Lətifov 1928-ci ildə anadan 5” $ 

olmuşdur. Orta təhsilini 1935 - 1945-ci illərdə £ / Ҹ̧ 

Gəncə şəhər M.Sabir adına 5 Ne-li məktəbdə | : 

almışdır. 1945 - 1946-cı tədris ilində ј 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 

(indiki Kənd Təsərrüfatı Akademiyası) 

baytarlıq fakültəsinə daxil olmuş və 1950-ci 

ildə başa vurmuşdur. İnstitutu bitirdikdən sonra 1950-ci ildən 

Qasım İsmayılov (indiki Goranboy) rayonunda Mərkəzi baytar 

müalicəxanasında müalicə həkimi vəzifəsində çalışmışdır. 1952- 

ci ildə Az.KTİ-nin baytarlıq fakültəsinə dəvət olunmuş və Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyindən birbaşa baytarlıq fakültəsinin 

klinikasında ordinator vəzifəsində işləmişdir. 

1965 - 1970-ci illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoii İnstitutunun 

kimya-biologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir. 

1961-ci ildən H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqofi 

İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsinin "Anatomiya, 

fiziologiya və zoologiya" kafedrasında dosent vəzifəsində 

çalışır. İnstitutun həmkarlar təşkilatının üzvü və fakültə 

həmkarlar təşkilatının sədridir. 

C.Lətifov 1954-cü ildən baytarlıq elmləri doktoru, prof. 

M.İ.Həsənovun rəhbərliyi ilə "Camışlarda döşün yan divarının 

anatomo-topoqrafiyası" adlı dissertasiyası üzərində işləməyə 

başlamış və 1959-cu ildə Az.KTİ-nin Elmi Şurasında müdafiə 

etmişdir. 1975-ci ilin iyununda Ukrayna Respublikasının 

əməkdar elm xadimi prof.İ.İ.Maqdanın rəhbərliyi ilə 

"Camışlarda haram-ilik anesteziyası" (eksperimental kliniki 

tədqiqatlar) mövzusunda doktorluq işini Odessa Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun Elmi Şurasında müvəffəqiyyətlə 

müdafiə etmişdir. 

Namizədlik dissertasiyasının praktik əhəmiyyəti ondan 
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ibarətdir ki, camışların döşünün yan divarının sinirlərinin 

keyləşdirilməsi ilə ürək kisəsinin deşilməsi, plevranın deşilməsi 

və qabırğaların kəsilməsində bu üsuldan müvəffəqiyyətlə 
istifadə edilir. Doktorluq işinin də praktik əhəmiyyəti ondan 
ibarətdir ki, camışlarda bel və qarın nahiyəsinin anatomo- 

topoqrafiyası öyrənilərək bel, omba, beldə tangensiyal üsulla 

heyvanlarda keyitmə aparmaqla qarın boşluğu və çanaq 

orqanlarında müvəffəqiyyətlə cərrahi əməliyyat aparmaq 

mümkündür. 
C.Lətifov 1959, 1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1989-cu 

illərdə Tbilisi, Süxumi, Moskva, Leninqrad, Xarkov, Kutaisi, 

Yerevan və Bakı şəhərlərində keçirilən simpozium və 

konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Onun 6 monoqrafiyası və 4 metodik göstərişi müxtəlif 

illərdə çap olunmuşdur. 90-dan artıq elmi məqaləsi mətbu 

orqanlarda işıq üzü görmüşdür. 

1970-ci ildə "Leninin anadan olmasının 100 illiyi" medalı 

ilə, 1975-ci ildə "Sosializm yarışının qalibi" döş nişanı ilə, 1987- 

ci isə "Əmək veteranı" nişanı ilə təltif olunmuşdur. 
aş 

LƏTİFOV İSFƏNDİYAR MƏMMƏD 

OĞLU 
b, 

İsfəndiyar Lətifov 1921-ci ildə anadan | 

olmuşdur. 1929-cu ildə Şəki 5 Ne-li orta 

məktəbə daxil olmuş və 1936-cı ildə 

bitirmişdir. Həmin il Zaqatala Pedaqoli 

Texnikumuna daxil olmuş və oranı 1940-cı ildə fərqlənmə 

diplomu ilə qurtarmışdır. 1940 - 1945-ci illərdə Oğuz və 

Zaqatala rayonlarının orta məktəblərində müəllim və tədris 

hissə müdiri işləmiş, 1946-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutuna daxil olmuş və 1950-ci ildə institutu fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişdir. 1950 - 1953-cü illərdə həmin institutda 

353 



siyasi iqtisad fənni üzrə aspirant olmuş, eyni zamanda Xarici 

Dillər İnstitutunda müəllim işləmişdir. 1968-ci ildə mülkiyyət 

problemlərinə aid namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 
iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

İ.M.Lətifov 1951-ci ildən Bakıda müxtəlif institutlarda, 

əsasən, Neft və Kimya və İqtisad institutlarında müəllim, baş 

müəllim və sonra dosent vəzifələrində işləmişdir. Hazırda 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadi nəzəriyyə" 
kafedrasının dosentidir. 

O, 1972 - 1975-ci illərdə həmin institutda metodiki 

şöbənin müdiri, 1975 - 1978-ci illərdə isə dekan müavini 

işləmişdir. İqtisadi problemlər üzrə elmi konfranslarda məruzə 

ilə çıxışlar etmişdir. 

Ali məktəbdə 50 illik müəllim stalına malik olan 

İ.Məmməd oğlu 60 çap vərəqindən çox nəşr edilmiş kitab, 

broşür, yurnal və qəzet məqalələrinin müəllifidir. Onun 

əsərlərinin bəzilərini aşağıda təqdim edirik. 

- Kənddə ictimai münasibətlərin inkişafı. Bakı, 1962. 1,9 

ç.v. 
- Kolxozların maddi-texniki bazasının inkişafında ictimai 

fondların rolu. Bakı, 1964, 2,7 ç.v. 

- Kolxoz mülkiyyətinin ümumxalq əhəmiyyəti səviyyəsinə 

qaldırılması. Bakı, 1967. 3 ç.v. 

- Kolxoz mülkiyyətinin inkişafı üçün iqtisadi şəraitin 

yaradılması. Bakı, 1968. 1,5 ç.v. 

- Xalq təsərrüfatının planauyğun inkişafı və dövlətin 

iqtisadi rolu. Bakı, 1973, 3ç.v. 
- Kolxoz mülkiyyəti münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi. 

Bakı, 1983. 2,6 ç.v. 

- Mülkiyyət formaları. Bakı, 1990. 2,5 ç.v. 

- Mülkiyyətin iqtisadi reallaşmasına sosial şəraitin təsiri. 

Bakı, 1991. 2 ç.v. 

- Mülkiyyət formaları və sahibkarlıq. Bakı, 1999. 3,7 ç.v. 
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- Mülkiyyət və sahıbkarlıq. Bakı, 1995, 5,2 ç.v. 

- Aqrar münasibətləri. Ümumi iqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. 

X fəslin müəllifi. Bakı, 1995. 1,5 ç.v. 

- Mülkiyyət münasibətləri. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. 5-ci 
fəslin müəllifi. Bakı, 1999. 1,8 ç.v. 

İsfəndiyar müəllim 1994-cü ildə keçirilən "Azərbaycanın 
iqtisadi dirçəlişi" ümumrespublika müsabiqəsinin qalibi 
olmuşdur. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi onun elmdə 

xidmətlərini nəzərə alıb iki dəfə fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 
İsfəndiyar müəllim əmək veteranıdır. 2001-ci ildə onun 

anadan olmasının 80 və elmi-pedaqofi fəaliyyətinin 50 illiyi 

tamam olmuşdur. 

MAZANOV İBRAHİM MEHRƏLİ OĞLU 

İbrahim Mazanov 1954-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1961-ci ildə Baş Göynük kənd orta 

məktəbinin birinci sinfinə getmiş və 1972-cı 

ildə başa vurmuşdur. Bir müddət ictimai 

əməklə məşğul olduqdan sonra təhsilini 

davam etdirmək üçün sənədlərini Azərbaycan Dövlət Bədən 

Tərbiyəsi İnstitutuna vermiş və 1976-cı ildə oraya daxil 

olmuşdur. 1980-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmiş və təyinatla Şəki şəhərindəki 10 No-li orta məktəbdə 

müəllim işləmişdir. 

1994-cü ildə mülki müdafiə sahəsinə keçmiş və kurslarda 

dərs demişdir. Həmin il eyni zamanda Azərbaycan Texniki 

Universitetinin hərbi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət 

göstərməklə müasir hərb elminin sirlərini gələcək zabitlərə 

öyrətmiş, gələcək fəaliyyəti üçün vacib bilik və vərdişlər 

sisteminin formalaşmasına ciddi səy göstərmişdir. 

İ.Mazanov 1999-cu ildən vaxtilə bitirdiyi Azərbaycan 

İdman və Bədən Tərbiyəsi Akademiyasında müəllim kimi 

355 



fəaliyyətini davam etdirir. 

MANAFOV ŞAHİN MANAF OĞLU 

Şahin Manafov 1939-cu ildə anadan |. 

olmuşdur. 1955-ci ildə Şəki şəhər 10 Ne-li orta ”” 

məktəbi qurtarmışdır. Elə həmin ildə | 

Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil olmuş 

və 1960-cı ildə bitirmişdir. Təyinatla 

Sumqayıt şəhərinə işə göndərilmiş və 1963-cü ildə Nazirlər 

Kabineti yanında Baş Energetika və Elektrikləş-dirmə 

İdarəsində şöbə müdiri işləmiş, 1971-ci ildə isə Azərbaycan 

Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki İqtisad Universiteti) baş 

müəllim vəzifəsinə dəvət olunmuş, hazırda həmin institutda 

"İstehsalın texnologiyası" kafedrasında dosent vəzifəsində 

işləyir. 

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında 

"Suyun texnologiyası və sənaye istilik energetikası" 

kafedrasının müdiri prof. K.M.Abdullayevin rəhbərliyi ilə 

həmin kafedranın dissertantı kimi "İstilik elektrik 

stansiyalarında təbii və tullantı suların yumşaldılmasının və 

mineralsızlaşdırılmasının az tullantılı texnologiyalarının işlənib 

hazırlanması, bircinsli çöküntülərin alınması" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın 

nəzəri əhəmiyyətini minerallaşdırılmış şoran, duzlu və işlədilmiş 

tullantı çirkab suların reagentsiz yumşaldılması və 

mineralsızlaşdırılması texnologiyasının işlənib hazırlanması, 

iqtisadi əhəmiyyətini bircinsli kimyəvi məhsulların alınması, 

ekoloii əhəmiyyətini isə sututarların, çayların və dənizlərin 

istilik elektrik stansiyaları və sənaye müəssisələrindən atılan 

çirkab sularla çirklənməsinin qarşısının alınması təşkil edir. 

Ş.Manafov keçmiş SSRİ respublikalarından Ukrayna, 

Belorusiya və RSFSR-də keçirilmiş elmi konfranslarda iştirak 
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etmişdir. Onun 70 çap vərəqi həcmində 50-dən çox elmi 
məqaləsi Azərbaycan və xarici ölkə mətbuatında çap 
olunmuşdur. O, 1995-ci ildə İqtisad Universitetinin və digər 

uyğun institutların tələbələri üçün çap olunmuş "Promışlennaə 
gkoloqiə 1 sistemı gkoloqii, podqotovki na promişlennix 

predpriətləx" adlı 9 çap vərəqi həcmində tədris vəsaitinin 
müəllifidir. 

MAHMUDOV SABİT KƏRİM OĞLU 
(SABİT RƏHMAN) 

Sabit Mahmudov 1910-cu ildə anadan |. 
olmuşdur. 1932-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ- | 
ni bitirmişdir. 1936 - 1937-ci illərdə Moskva 

Ümumittifaq Kinematoqrafiya İnstitutunun 

kurslarında oxumuşdur. 

Ədəbi fəaliyyətə 1926 - 1927-ci illərdə "Molla Nəsrəddin" 

yurnalında dərc etdirdiyi felyetonlarla başlamışdır. 30-cu illərdə 

nəşr olunmuş "Pozğun", "Şirin bülbül" (1932), "Vəfasız" (1933), 

"Gənclik hekayələri"" (1934), "Şirin arzular" (1937), 

"Xəyalplov" (1938) kitablarındakı hekayələrdə xalqın 

inqilabdan əvvəlki ağır həyatı ("Şirin bülbül", "Böyük millət 

məhkəmələri"), keçmişin qalıqları ilə mübarizə və yeni həyat 

quruculuğu ("Pozğun", "Vəfasız", "Mir Qasımın macəraları", 

"Qudurğan" və s.) təsvir olunur. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində və müharibədən sonrakı 

dövrdə yazdığı hekayələrdə ("Bir sevginin tarixi", "Qohumlar", 

"Arzular", "Sevinc yaşları" və s.) adamların mənəvi aləmi, 

müharibədən qayıtmış əsgərlərin taleyi və ailə-məişət 

məsələlərindən bəhs edilir. "Son faciə" (1938) povesti 

H.Ərəblinskiyə həsr olunmuşdur. "Nina" (1948) romanında 

proletariatın inqilabi mübarizəsi əks etdirilmişdir. "Böyük 

günlər" (1952) romanının mövzusu müasir kənd həyatındandır. 
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1943-cü ildə ona Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi 

adı verilmişdir. 

S.Rəhman HAzərbaycan sovet komediyasının 

banilərindəndir Azərbaycan ədəbiyyatında bu јапгпп estetik 

tələblərinə cavab verən ilk əsər olan "Toy" (1937) satirik 

komediyasında inkişafa, tərəqqiyə mane olan cəhətlər, 

bürokratizm, lovğalıq kimi eyiblər Kərəmov surətində 

ümumiləşdirilmişdir. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında ilk lirik 

komediya olan "Xoşbəxtlər" (1941) əsərində isə insanlar şən, 

yumoristik gülüşlə tənqid olunur, həyatın müsbət meylləri 

təsdiq edilir. "Aşnalar" (1945), "Aydınlıq" (1949), "Nişanlı qız" 

(1953) əsərlərində tüfeylilik, meşşanlıq gülüş hədəfinə 

çevrilmişdir. "Əliqulu evlənir" (1961), "Yalan" (1965) 

əsərlərində insan və cəmiyyət, şəxsiyyət və vəzifə, vətəndaşlıq 

borcu və s. kimi mənəvi-əxlaqi problemlər qaldırılır. "Dirilər" 

("Küləklər", 1967) komediyasının mövzusu XX əsrin 

əvvəllərindəki Azərbaycan həyatından götürülmüşdür. 

S.Rəhman "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", 

"Koroğlu", "Əhməd haradadır?") filmlərinin ssenari, "Ulduz", 

"Hicran" musiqili komediyalarının libretto müəllifidir. İki dafə 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. 

Şəki Dram Teatrı S.Rəhmanın adınadır. Bakıda və Şəkidə 

onun adına küçə vardır. 

Sabit Rəhman 1970-ci ildə vəfat etmişdir. 

MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL OĞLU 

Yaqub Mahmudov 1939-cu ildə anadan 

olmuşdur. Əslən Baş Göynük kəndinin 

Yuxarı məhəlləsində yaşayan Rəhimuşağı 

nəslindəndir. 

1956-cı ildə Balakənin Sarıbulaq kənd 

orta məktəbini qurtaran Y.M.Mahmudov 1957-ci ildə 
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Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil 
olmuş, 1962-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Elmi 
Şuranın qərarı ilə "Orta əsrlər tarixi" ixtisası üzrə aspiranturada 
saxlanmışdır. 1966-cı ildə aspiranturanı başa vuraraq 
Azərbaycanın diplomatiya tarixi üzrə ("XV əsrin 60 - 70-ci 

illərində Ağqoyunlu - Venesiya əlaqələri" mövzusunda) 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix fakültəsinin 
Elmi Şurası o vaxtadək tədqiqatçıla-ra məlum olmayan bir çox 
yeni mənbələr əsasında XV əsrdə Azərbaycanın xarici aləmlə, o 
cümlədən Qərbi Avropa dövlətləri ilə geniş ticarət və 

diplomatik əlaqələr saxladığını ilk dəfə olaraq aşkara çıxaran, o 

cümlədən Azərbaycanın böyük dövlət xadimi, görkəmli 

sərkərdə Uzun Həsənin, məşhur diplomat Sara xatu-nun həyat 
və fəaliyyətini bütövlükdə elm aləminə məlum edən, habelə o 

dövrdə müxtəlif ölkələrdə danışıqlar aparmış bir çox 

Azərbaycan diplomatlarının adlarını müəyyənləşdirib, 
fəaliyyət-lərini araşdıraraq ortaya çıxaran bu elmi axtarışlarına 
görə ona yekdilliklə birbaşa tarix elmləri doktoru alimlik 

dərəcəsi verməyi qərara alır. Bəzi tarixçi alimlərin Elmi Şuraya 

təzyiqi nəticəsində ona tarix elmləri namizədi adı verilir. 
1966 - 1971-ci illərdə Azərbaycan Ensiklopediyasında 

elmi redaktor, böyük elmi redaktor, Ümumi tarix 
redaksiyasının müdiri, Azərbaycan tarixi redaksiyasının müdiri 

işləmiş, eyni zamanda, Pedaqoli Universitetdə (o zamankı 

V.İ.Lenin adına APİ) baş müəllim və dosent vəzifələrində 
çalışmışdır. 1969 - 1972-ci illərdə Azərbaycan 

Ensiklopediyasının baş redaktoru R.Rzanın fəal köməyi ilə 

Kiyevdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixi xəritələrinin 

hazırlanmasına, həmin xəritələrin ayrıca atlas halında Bakıda 

Azərbaycan və rus dillərində çap edilməsinə nail olmuşdur. 

1971 - 1975-ci illərdə Azərbaycan KP MK Bürosunun 

qərarına əsasən Azərbaycan Ensiklopediyası Baş redaktorunun 

elmi işlər üzrə müavini işləmişdir. 
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1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə dəvət 

olunmuşdur. 1981 - 1985-ci illərdə "Qədim dünya və orta əsrlər 

tarixi" kafedrasının dosenti və müdiri işləmiş, 1985-ci ildə tarix 

fakültəsinin dekan müavini, 1986-cı ildə isə dekanı seçilmişdir. 

Onun təşəbbüsü ilə tarix fakültəsində "tarixçi-şərqşünas", 

"beynəlxalq münasibətlər", "sosiologiya", "psixologiya", 

"etnopsixologiya", "etnososiologiya" və başqa yeni ixtisaslar 

açılmış, laboratoriyalar yaradılmış, xarici dillərə diqqət 
artırılmış, "Azərbaycan tarixinin tədqiqi, tədrisi və təbliği üzrə" 

dövlət və hökumət proqramları hazırlanmış, fakültənin 

beynəlxalq əlaqələri genişləndirilmişdir. 
1988 - 1990-cı illərdə tez-tez Xocalı, Şuşa, Ağdam, Laçın, 

Kərkicahan, Xankəndi, Meşəli, Cəmilli, Köhnəkənd, Qubadlı, 

Horadiz, Füzuli və b. cəbhə bölgələrinə gedərək Vətənin 

müdafiəçiləri arasında böyük iş aparmış, mətbuat səhifələrində 

real vəziyyəti əks etdirən yazılarla çıxış etmiş, yurdun müdafiəsi 

üçün konkret təkliflər vermişdir. 
Həmin dövrdə fakültənin əlaçı tələbələri təhsillərini 

davam etdirmək üçün Moskva və Leninqrad universitetlərinə 

və SSRİ-nin başqa qabaqcıl ali məktəblərinə göndərilir, bu iş 

daha məqsədyönlü xarakter alır və genişləndirilir. 

Aspiranturaya diqqət artırılır. 1989-cu ildə BDU-nun tarix 

fakültəsinin 70 illiyi Moskva, Leninqrad, Kiyev, Minsk, 

Daşkənd, Alma-Ata, Aşqabad, Tbilisi və başqa 

universitetlərdən gəlmiş tarixçi alimlərin iştirakı ilə ittifaq 

səviyyəsində qeyd olunmasında prof. Y.Mahmudovun böyük 

rolu olmuşdur. 

1989-cu ildə Y.M.Mahmudov Moskva Dövlət 

Universiteti tarix fakültəsinin Elmi Şurasında Azərbaycanın 

Qərbi Avropa dövlətləri ilə diplomatik əlaqələrinə həsr 

olunmuş ("XV əsrin II yarısı - XVII əsrin əvvəllərində 

Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə 

əlaqələri" mövzusunda) doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş 
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və tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Onun bu 

tədqiqatı Moskva Universiteti "Orta əsrlər tarixi" kafedrasının 

qərarı ilə ayrıca kitab şəklində çap olunmuşdur. 

1990-cı ildə Kayseridə (Türkiyə) keçirilmiş Millətlərarası 1 

Azərbaycan Konqresində onun "Avropa-Asiya qarşılıqlı 

əlaqələri və Azərbaycan" mövzusunda məruzəsi ən yaxşı 

məruzə kimi yüksək mükafata layiq görülmüşdür. 

1991-ci ildə universitetin "Qədim dünya və orta əsrlər 

tarixi" kafedrasının müdiri seçilən Y.M.Mahmudov çox 

çəkmədən Avropa-Asiya qarşılıqlı əlaqələri və Azərbaycan 

problemini, o cümlədən Azərbaycan diplomatiya tarixini 

araşdıran elmi məktəb yaradır və hazırda da bu məktəbə 

başçılıq edir. 

1991 - 1992-ci illərdə müstəqil Azərbaycanın yeni təhsil 

sisteminin yaradılmasına böyük əməyi çoxdur. O, Təhsil 

konsepsiyası və Təhsil Qanununu hazırlayan ekspert-işçi 

qrupuna rəhbərlik etmişdir. 1992-ci ildə onun təqdimatı ilə 

Milli Məclisdə "Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Qanunu"nu qəbul olunmuşdur. 

1992-ci ildə o, ensiklopediyaçıların tələbi və uzunsürən 

tətili nəticəsində "Azərbaycan Ensiklopediyası" Nəşriyyat- 

Poliqrafiya Birliyinə Baş direktor təyin edilmişdir. 

O, 1994-cü ilin aprelində universitetin tarix fakültəsinə 

yenidən dekan seçilir, eyni zamanda "Qədim dünya və orta 

əsrlər tarixi" kafedrasına, "Azərbaycanşünaslıq" elmi- tədqiqat 

mərkəzinə rəhbərlik edir. 

1998-ci ildə Y.Mahmulov müqəddəs Məkkə və Mədinə 

şəhərlərinə Həcc ziyarətinə getmişdir. Həmin ildə Azərbaycan 

prezidentliyinə namizəd H.Ə.Əliyevin vəkili kimi geniş iş 

aparmış, "Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı" kitabını nəşr 

etdirib yaymışdır. 

Dünya Azərbaycanlılarının II Konqresində (Vaşinqton) 

iştirak və məruzə edir. 
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1999-cu ildə üçüncü dəfə tarix fakültəsinin dekanı seçilir. 
2000-cı ilin 5 noyabrında Y.M.Mahmudov 44 saylı Şəki 

kənd - Qax seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinə üzv seçilmişdir. 

Yaqub müəllim görkəmli Azərbaycan tarixçisidir. O, 400- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyalar, kitablar, orta 
və ali məktəb dərslikləri, dərs vəsaitləri, proqramları, elmi və 
publisistik məqalələrin müəllifidir. Uzun illər ərzində Bakı 
Dövlət Universitetində, həmçinin Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasında ixtisaslaşdırılmış doktorluq şuralarının elmi 
katibi, həmsədri və sədri kimi fəaliyyət göstərmiş, çoxsaylı 
namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının elmi rəhbəri 
opponenti, rəyçisi olmuşdur. 

Bir sıra beynəlxalq məclislərdə Ankara, Vaşi 
İstanbul, Afina, Tehran, Seul, Hoseo, 7 asr, 2: 
Zəncan, Sultaniyyə, Vladimir-Suzdal və s.) Azərbaycan кк 
və dövlətçiliyini təmsil etmişdir. 

Y.Mahmudov Yusif Məmmədəliyev mükafatı laureatıdır. 
Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə o, Azərbaycanda tarix 
elminin inkişafındakı xidmətlərinə və respublikanın ictimai- 
siyasi həyatında fəal iştirakına görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

MAHMUDOV AKİF BİLAL OĞLU 

Akif Mahmudov 1946-cı ildə anadan 
olmuşdur. 1962-ci ildə Baş Küngüt orta 
məktəbini bitirmiş, bir müddət istehsalatda 
çalışmışdır. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin iqti-sadiyyat fakültəsinə daxil Х 
olub və 1970-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 
uçot-iqtisad fakültəsini bitirmişdir. Ali məktəbi bitirdikdən 
sonra Elmi Şuranın qərarı ilə "İqtisadi kibernetika" 
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kafedrasında müəllim saxlanılmışdır. Bu gün "İqtisadi 
informatika və AİS" kafedrasının baş müəllimidir. 

Gənc mütəxəssis kimi üzərinə düşən vəzifələri ləyaqətlə 

yerinə yetirmiş və kollektivdə dərin hörmət qazanmışdır. 1985- 

ci ildən kafedranın baş müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir. 20-yə 
qədər elmi məqalənin, iqtisadi informasiyaların işlənmə 

sistemləri ilə bağlı proqram və metodiki vəsaitin müəllifidir. 

A.Mahmudov həm də fəal ictimaiyyətçidir. O, fakültə 

həmkarlar təşkilatının sədri kimi tələbə və müəllimlərin 

gündəlik qayğıları ilə yaşayır. 

MAHMUDOVA RƏNA DURSUNƏLİ 
QIZI 

Rəna Mahmudova 1950-ci ildə anadan =әәк— 

olmuşdur. Şəki şəhər 10 No-li orta məktəbi — ül 1222 
bitirmiş, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət SƏR iri? 

= 12-39 ә 

Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil 2222=22222:48 
olmuş, 1972-ci ildə qurtarmışdır. Ali məktəbi qurtardıqdan 

sonra təyinatla Şəki şəhərinə işləməyə göndərilmiş, sonra ADU- 

da filologiya fakültəsinin "SSRİ xalqları ədəbiyyatı" 
kafedrasında baş laborant işləmişdir. 1988-ci ildən indiyə qədər 

"Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası" kafedrasında 

işləyir və həmin ildən kafedranın dissertantı olmuşdur. 

1997-ci ildə "Azərbaycan dilində şəkilçilərin omonimliyi" 

mövzusunda respublika Dövlət mükafatı laureatı, filologiya 

elmləri doktoru, professor Y.Seyidovun rəhbərliyi altında 

Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi 

Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya dilin lüğət tərkibinin daxili imkanlar hesabına 

zənginləşməsində müxtəlif dil səviyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin 

öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Türkoloyi araşdırmalar 

üçün faydalıdır. Tədrisdə dərs vəsaiti kimi istifadə oluna bilər. 
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R.Mahmudova 2000-ci ildən dosent vəzifəsinə seçilmiş, 

hazırda həmin vəzifədə əmək fəaliyyətini davam etdlir. Bu 

illərdə onun yaradıcılığı 18 elmi məqalə, "Fonetikanın tədrisi" 

adlı metodik göstəriş (1991), "Azərbaycan dili proqramı" (1999) 
və s. əsərləri əhatə edir. 

MƏDƏTOV RƏHİM SƏLİM OĞLU 

Rəhim Mədətov 1949-cu ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidəki 2 Ne-li orta 

məktəbdə almışdır. 1966-cı ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil 

olmuş və 1971-ci ildə başa vurmuşdur. 1971 - 
1973-cü illər ərzində Dəvəçi rayonunda Maarif Şöbəsində 
çalışmış və 1973-cü ildə Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutuna 
müsabiqə yolu ilə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 
Akademik H.M.Abdullayev və f.-r.e.d. M.Y.Bəkirovun 
rəhbərliyi ilə Günəş eneriisinin elektrik enerfisinə çevrilməsi 
problemi ilə məşğul olmuş və 1980-ci ildə namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Alınmış 
nəticələr elmi və praktik cəhətdən əhəmiyyətli olduğundan 
1981-ci ildə SSRİ EA-nın mühüm işlər proqramına daxil 
edilmiş, Moskva şəhərində yerləşən "Start", Kiyevdə "Arsenal" 
və Bakıda "Azon" zavodunda yarımkeçirici cihazların 
istehsalında istifadə edilmişdir. Əldə etdiyi elmi nəticələrin elmi 
və praktik cəhətinə görə, ona 1982-ci ildə SSRİ Dövlət 
Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə baş elmi işçi adı verilmişdir. 

Qarşıya qoyulan elmi problemin müasirliyi və əldə etdiyi 
mühüm nəticələr onu elmi axtarışları davam etdirməyə sövq 
etmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan EA Fizika İnstitutunun Böyük 
Elmi Şurasında doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 1993- 
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cü ildən Azərbaycan EA-nın Radiasiya Tədqiqatları 
Sektorunda "Radiasiya fizikası" laboratoriyasına rəhbərlik 

etməyə başlamışdır. R.S.Mədətov aldığı elmi nəticələri 

Moskva, Leninqrad, Kiyev, Türkiyə, İran, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri və s. ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konfranslarda 
müzakirə etmiş və birgə elmi-tədqiqat işləri aparmaq məqsədilə 

dəvətlər almışdır. O, 85 elmi məqalənin, 14 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin müəllifidir. İşlədiyi müddətdə 3 elmlər 
namizədi yetişdirmişdir. Hazırda 3 aspirantın və bir 

doktorantın elmi işinə rəhbərlik edir. 

R.S.Mədətov Azərbaycan EA Radiasiya Tədqiqatları 

Sektorunda laboratoriya rəhbəri vəzifəsində çalışır və radiasiya 

şüalarına qarşı davamlı fotoçeviricilərin hazırlanma 

texnologiyasının yaradılmasının elmi əsası üzərində tədqiqat 

işlərini davam etdirir. 

MƏHƏRRƏMLİ QİYMƏT 
MƏMMƏDİYƏ QIZI 

Qiəmət Məhərrəmli 1963-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1982-ci ildə Baş Zəyzid orta 

məktəbini bitirmiş və ailə həyatı quraraq ğ:£ 

Bakıya gəlmişdir. 1995-ci ildə Bakı 2 

Məktəbəqədər Pedaqoyi Texnikumunu ни diplomu ilə 

qurtarmış və həmin il Azərbaycan Dövlət Редадој 

Universitetinin filologiya fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil 

olmuşdur. Təhsilini davam etdirməklə yanaşı, müxtəlif işlərdə 

çalışan Qiymət 1988-ci ildə "Maarifçi" qəzetində urnalistlik 

fəaliyyətinə başlamış, redaksiyanın "Elm, təhsil, ədəbiyyat və 

mədəniyyət" şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. 2000-ci ildə qəzetə 

redaktor təyin edilmiş, 2001-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 

Hazırda MEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşıdır. Elmi 

iş üzərində çalışmaqla bərabər ADPU-nun magistraturasını 
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bitirmək üzrədir. "Respublika" qəzetinin əməkdaşıdır. 

Q.Məhərrəmli bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. İlk şeri 

1988-ci ildə "Gənclik" yurnalının 11 - 12-ci saylarında çap 

olunmuşdur. 1996-cı ildə "Ürəyimdən nələr keçir", 1999-cu ildə 

"Qərib durna", 2001-ci ildə "Ana, səndən doymadım" şer 

kitabları nəşr olunmuşdur. Azərbaycan yazıçıları və 

Pırnalistlər birliklərinin, "Məcməüş-Şüarə", "Vahid", "Xatun" 

ədəbi məclislərin üzvüdür. "Məhsəti Gəncəvi" mükafatı 

laureatıdır. Şerlərinə musiqi bəstələnmişdir. 

MƏMMƏDZADƏ VƏFA TELMAN QIZI – 

Vəfa Məmmədzadə 1968-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1975 - 1985-ci illərdə Bakı şəhər 5 

No-li dəmiryol orta məktəbində təhsil 

almışdır. 1986-cı ildə Bakı Dövlət 

Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil 

olmuş, 1992-cı ildə isə "bioloq, biologiya və kimya müəllimi" 

ixtisasları üzrə həmin fakültəni bitirmişdir. Ali təhsil almaqla 

yanaşı, 1990-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda laborant 

vəzifəsində işə başlamışdır. Təhsillə elmi fəaliyyətin vəhdəti 

Vəfa xanımın gələcək uğurlarında böyük rol oynamış, gənc alim 

kimi yetişməsində öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, 1992-ci ildə 

mühəndis, 1993-cü ildə kiçik elmi işçi, 1995-ci ildən elmi işçi 

vəzifələrində çalışmışdır. 1995-ci ildə həmin institutun "Torpaq 

biokimyası və mikrobiologiya" laboratoriyasında dissertasiya 

mövzusu təsdiq etdirmişdir. 

2001-ci ildə Azərbaycan МЕА Torpaqşünaslıq və 

Aqrokimya İnstitutunun Elmi Şurasında Azərbaycan MEA- 

nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Q.Ş.Məmmədovun və К..е.п. 

M.Ə.Şıxovun rəhbərliyi ilə "Ekologiya" və "Torpaqşünaslıq" 

ixtisaslarının qovşağında biologiya elmlər namizədi alimlik 
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dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Lənkəran bölgəsi çayaltı 

torpaqlarının biolofi fəallığının ekoloyi əsasları" mövzusunda 

dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Hazırda "Torpaq 

biokimyası və mikrobiologiya" laboratoriyasında elmi işçi 

vəzifəsində çalışır. 

V.T.Məmmədzadə eyni zamanda institutun elmi işlərinin 

istiqaməti yönündə fəaliyyətini davam etdirir. 1993 - 2002-ci 

illər ərzində elmi məcmuələrdə və јигпаПагда 12 əsəri nəşr 

olunmuşdur. O cümlədən, 2000-ci ildə "Lənkəran bölgəsi 

çayaltı torpaqlarında bəzi torpaq-ekolofi fəsadlar və onların 

aradan qaldırılması yolları" adlı kitabçası "Elm" nəşriyyatında 

çap edilmişdir. 

MƏMMƏDOV NİYAZ MUSTAFA OĞLU 

Niyaz Məmmədov 1940-cı ildə anadan Ы. 

olmuşdur. 1947-ci ildə Baş Küngüt orta | 

məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 

1957-ci ildə başa vurmuşdur. Həmin il 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1962-ci ildə 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Mexanika-riyaziyyat 

fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə N.M.Məmmədov 

aspiranturada təhsilini davam etdirmək üçün universitetdə 

saxlanılmışdır. 1962 - 1967-ci illərdə "Ümumi riyaziyyat" 

kafedrasında laborant, həmin kafedranın aspirantı olmuşdur. 

1967-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (sonralar 

EA-nın akademiki) M.Rəsulovun elmi rəhbərliyi altında Lvov 

Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi 

Şurasında "Çoxölçülü oblastlarda parabolik tənliklər üçün 

qarışıq məsələlərin həllinə kontur inteqralı metodunun tətbiqi" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, fizika- 

riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1995-ci 
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ilin yayında "Parabolik və elliptik tənliklər sistemi üçün 
qarışıqtipli sərhəd məsələlərinin həlli" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya işində tədqiq olunan "Puankare-Zaremba" 

tipli parabolik sistemlər üçün, həm də "zaman" dəyişəninə görə 

diferensiallama üçün şərti olan qarışıq sərhəd məsələsi, demək 

olar ki, tədqiq olunmamış məsələdir. Dissertasiyada spektral 

məsələ kimi tədqiq olunan kompleks parametrdən asılı olan 
qarışıq sərhəd şərtləri daxilində elliptik sistemlər üçün sərhəd 

məsələləri elliptik sistemlər nəzəriyyəsində müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. Sistemin əmsalları və sərhəd şərtləri üzərinə 

qoyulmuş müəyyən şərtlər daxilində spektral məsələnin həllinin 

qiymətləndirilməsi əsasında parabolik sistemlər üçün baxılan 
qarışıqtipli məsələlərin sürətlə yığılan kontur inteqralı şəklində 

göstərilə bilən həllinin varlığı isbat edilmişdir. Onlar kütlə və 
istilikkeçirmə nəzəriyyəsinin, yeraltı hidrodinamikanın, 

diffuziya və s. problemlərlə sıx əlaqədardılar. Spektral 

məsələlərin həlli zamanı konstruksiyanın baş elementləri 

mövcud kompleks parametrli bircins elliptik sistemlərin 

fundamental həll matrislərinin baş hissələri elementar 

funksiyalar, yaxud şəklini dəyişmiş П növ Bessel funksiyaları 

(Makdonald funksiyaları) vasitəsilə aşkar şəkildə ifadə 

olunmuşdur. Beləliklə hər bir konkret halda alınmış nəzəri 

nəticələr həllin təqribi və ədədi hesablanması üçün aşkar 

alqoritmik imkan verir. 
N.Məmmədov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 

sonra 1967 - 1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

"Riyazi-fizika tənlikləri" kafedrasında baş müəllim kimi 

fəaliyyət göstərib. 1972-ci ildən ADU-nun tətbiqi riyaziyyat 

fakültəsinin riyazi-fizika tənlikləri kafedrasında dosent 

vəzifəsində işləmişdir. 1995-ci ildən isə həmin kafedranın 

professoru olmuşdur. 
Niyaz Mustafa oğlu Məmmədov 1998-ci ildə vəfat etmişdir. 
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MƏMMƏDOV ƏŞRƏF İSRAFİL OĞLU 

Əşrəf Məmmədov 1949-cu ildə anadan | 

olmuşdur. İlk təhsilini doğulduğu Vərəzət 
kəndində, orta təhsilini isə Orta Zəyzid kənd 

məktəbində başa vurmuşdur. Məktəbi 

bitirdikdən sonra Zaqatala Kənd Təsərrüfatı hu 

Texnikumuna daxil olmuş və kiçik zootexnik ixtisası almışdır. 

Sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda alim- 

zootexnik diplomu almışdır. 

Əmək fəaliyyətinə kolxozda briqadir vəzifəsində başlayan 

Ə.Məmmədov öz bacarığı, istedadı və təşəbbüskarlığı ilə 

seçilən, üzərinə düşən işi məsuliyyətlə yerinə yetirən, intizamlı 

və tələbkar təsərrüfatçı kimi hakimiyyət orqanlarının diqqətini 

cəlb etmişdir. Sıravi işçilikdən Azərbaycan Respublikası 

"Azərdamazlıq" İstehsalat-Elm Birliyinin baş direktoru 

vəzifəsinədək bütün pillələri bir-bir, addım-addım irəliləmişdir. 

"Əməkdar zootexnik" fəxri adına layiq görülən dövrdə 

Ə.Məmmədovun cəmi 30 yaşı var idi. 

1970 - 1975-ci illərdə Şəki rayon Aqrar-Sənaye Birliyinə 

rəhbərlik edən Ə.Məmmədov birliyin qazandığı nailiyyətlərlə 

bu gün də fəxr edir. Məhz həmin dövrdə Şəki rayon Aqrar- 

Sənaye Birliyi SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə "Ümumittifaq 

təcrübə məktəbi" elan edilmiş, müəssisənin rəhbərinin iş və 

həyat yolunu əks etdirən sənədli film çəkilərək ölkə ekranında 

göstərilmişdir. 

Ə.Məmmədovun əmək fəaliyyəti həmişə kənd təsərrüfatı 

ilə bağlı olmuş, aqrar islahatlar aparılması işində fəal iştirak 

etmişdir. II Ümumdünya Varna camışçılıq konqresinin 

yekunları ilə bağlı Ə.Məmmədovun yazdığı "XXI əsrin ümidi 

və ya Qoca Şərqin böyük kəşfi" adlı elmi-publisistik 

məqaləsində verdiyi təkliflər əsasında "Heyvandarlıqda 

damazlıq işlərinin təşkilinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 
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dair əlavə tədbirlər haqqında" xüsusi qərar qəbul edilmişdir. 

Ə.Məmmədovun rəhbərliyi ilə "Seleksiya-damazlıq" elmi 
proqramı işlənib hazırlanmış və bu gün fəaliyyətdədir. 

XII çağırış Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

deputatı olmuşdur. Həmin dövrdə "Damazlıq heyvandarlığı 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsini 
işləmiş və Milli Məclisə təqdim etmişdir. 

Azərbaycan kəndinin sosial inkişafı məsələləri ilə bağlı 
proqram, təklif və mülahizələr hazırlamış və Prezidentə təqdim 
etmişdir. "Torpaq Məcəlləsi haqqında" Qanun layişəsinin 

işlənməsi də məhz onun adı ilə bağlıdır.Verilən təkliflər 

sonralar hazırlanan "Aqrar islahatların əsasları və kolxoz- 

sovxozların islahatı haqqında" qanunların 
formalaşdırılmasında mühüm göstəricilər olmuşdur. 

Deputat olduğu dövrdə zəhmətkeşlərin şikayət və 

təklifləri ilə mütəmadi məşğul olmuş, onların istək və 

arzularının reallaşmasına hər vasitə ilə kömək etmişdir: 

kəndlərdə qaz, su, yol çəkilişinə diqqətlə yanaşmış, məktəb, 

poliklinika tikintisinə, körpü salınmasına nail olmuşdur. 

Ə.Məmmədovun əmək və təşkilatçılıq fəaliyyəti, eləcə də 

bir vətəndaş kimi gələcək arzu və istəkləri Azərbaycan xalqının 

xoş gələcəyinə istiqamətlənmişdir. Onun üçün xırda, qiymətsiz, 

heç olan heç nə yoxdur. 

Ə.Məmmədov 1998-ci ildən Şəki rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı kimi fəaliyyətini davam etdirir. Son 

dövrlər rayon əhalisinin sosial, mədəni və iqtisadi səviyyəsinin 

yüksəlməsində İcra Başçısının əməyi yüksək qiymətə layiqdir. 
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MƏMMƏDOV ZİYƏDDİN FƏRMAN 
OĞLU 

Ziyəddin Məmmədov 1935-ci ildə Bü 
anadan olmuşdur. 1954-cü ildə Orta Zəyzid 2 
kənd orta məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Ş 

Dövlət Universitetinə daxil olmuş, 1959-cu 

ildə təhsilini başa vurmuş və təyinatla 

Sumqayıt Sintetik Kauçuk Zavoduna işə göndərilmişdir. 

1962-ci ildə Azərbaycan EA-nın Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunun aspiranturasına daxil olub akademik S. 

Mehdiyevin rəhbərliyi ilə "İonitlərin iştirakı ilə spirtlərin 

sianetilləşməsi reaksiyasının tədqiqi" mövzusunda tədqiqat 

aparmış, 1967-ci ildə Neft-Kimya Prosesləri və Kimya 
institutlarının birgə Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. 
1970-ci ildə baş elmi işçi, 1973-cü ildə isə dosent vəzifəsinə 

seçilmişdir. 1967 - 1971-ci illər ərzində Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunun Sumqayıt filialında baş elmi işçi vəzifəsində 

çalışmışdır. 1971-ci ildən Azərbaycan Sənaye İnstitutunda 

dosent vəzifəsində işləyir. 

1974 - 1986-cı illər ərzində iki dəfə həmin institutun kimya 

fakültəsinin dekanı seçilmişdir. 

Z.Məmmədov bir çox elmi simpozium və konfranslarda 

(1976 Leninqrad, 1987 Kişinyov, 1991 Bakı) iştirak etmiş, 

mətbuatda 40-dan artıq elmi məqaləsi çap olunmuşdur. 

Müəllimlik fəaliyyəti ilə əlaqədar çoxlu metodik göstərişlərin 

müəllifidir. Onun elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 

yarımkeçiricilərin alınmasında, polimerlərin modifikasiyasında 

tətbiq edilir. 
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MƏMMƏDOV BƏXTİYAR 

MƏMMƏDRZA OĞLU 

Bəxtiyar Məmmədov 1925-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Azərbaycan ə vd 

Sənaye İnstitutunu (indiki ADNA) P2. vd. 

bitirmişdir. 1963-cü ildə namizədlik “öy, 5 7” dər 
dissertasiyası müdafiə edib texnika elmləri ВӘ 

namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1948-ci ildə "Orconikidzeneft" trestinin 5-ci mədənində 

nefttçıxarma ustası köməkçisi, sonra turbinli qazmanın şərq 

kontorunda 6-cı dərəcəli qazma köməkçisi, "Orconikidzeneft" 

trestinin 1-ci mədənində qazma ustası, 1948 - 1949-cu illərdə 

həmin trestin mədən müdirinin növbətçi köməkçisi, 1949 - 

1951-ci illərdə trestin qazma ustası, mədən istismarı üzrə 1-ci 

mədənində böyük mühəndis, 1951 - 1952-ci illərdə "Umbakı" 

mədənində baş mühəndis, 1952-ci ildə "Qobustanneft" trestinin 

"Umbakı" mədəninin müdiri, 1952 - 1955-ci illərdə 

"Gürcənneft" neft-mədən idarəsinin 1-ci və 2-ci mədənlərində 

müdir, 1955 - 1962-ci illərdə Sov.İKP XXII qurultayı adına 

neft-mədən idarəsinin rəisi, 1962 - 1963-cü illərdə "Azneft" 

birliyinin rəis müavini, baş mühəndisi, 1963 - 1965-ci illərdə 

"Başdənizneft" idarəsinin rəisi, 1965 - 1970-ci illərdə 

Azərbaycan SSR neft sənayesi naziri, 1970 - 1972-ci illərdə 

"Xəzərdənizneft" birliyinin rəisi, 1972 - 1974-cü illərdə "26 Bakı 

komissarları" adına NQÇİ-nin rəisi işləmişdir. 1974 - 1976-cı 

illərdə Nigeriyada müqavilə əsasında məsləhətçi rəhbər 

vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 

Ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra B.Məmmədov 1976 - 

1982-ci illərdə "Hidrodənizneft" İnstitutunun elmi işlər üzrə 

direktor müavini, 1982 - 1986-cı illərdə "Bulla-dəniz" NQÇİ-nin 

rəisi, 1986 - 1989-cu illərdə "Hidrodənizneft" Dövlət Elmi- 

Tədqiqat Layihə İnstitutunun elmi-tədqiqat və təcrübə işləri 
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üzrə şöbə müdiri işləmişdir. 

B.Məmmədov əmək fəaliyyəti dövründə 5 dəfə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, bir neçə dəfə 

Azərbaycan KP MK-nın və KP MK Bakı Komitəsinin büro 
üzvü seçilmişdir. 

Onun Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında 

xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 1959- 

cu ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin ordeni və "Oraq və 

çəkic" qızıl medalı, 1960-cı ildə "Neft ustası" fəxri adı, 1964-cü 
ildə "Azərbaycan SSR-in əməkdar mühəndisi" fəxri adı, 1965-ci 

ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 1970-ci ildə SSRİ-nin fəxri 
neftçisi, 1971-ci ildə Oktyabr inqilabı ordeni, 1972-ci ildə 
Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı adı almışdır. 

MƏMMƏDOV ƏBDÜLRƏHİM 
ƏBDÜLRƏHMAN OĞLU 

Əbdülrəhim Məmmədov 1925-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Orta Zəyzid 

kənd yeddiillik məktəbinə getmiş və 1937-ci 

ildə təhsilini başa vurub, Şəki Pedaqofi Texnikumuna daxil 

olmuşdur. 1940-cı ildə oranı əla qiymətlərlə bitirmişdir. Həmin 

il Şəki ikiillik Müəllimlər İnstitutunun fizika-riyaziyyat 

fakültəsinə qəbul olunmuş, 1942-ci ildə ali təhsilini fərqlənmə 

diplomu ilə başa vurmuş və Orta Zəyzid kənd məktəbinə işə 

gön-dərilmişdir. Orada təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 

müavini vəzifəsində işləmiş, bir ildən sonra, 1943-cü ildə hərbi 

xidmətə çağırılmışdır. İkinci Dünya müharibəsinin qızğın 

çağında o, Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsində (Orconikidze 

şəhərində) müharibənin sonuna kimi rota və polkda kapitan 

rütbəsində qulluq etmişdir. 1945-ci ildə ordudan tərxis 

olunaraq doğma Vətənə qayıtmış, Azərbaycan KP Şəki rayon 

komitəsi tərəfindən verilən göndərişlə Azərbaycan KP MK 
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nəzdindəki birillik respublika Təbliğatçılar Məktəbinə dinləyici 

göndərilmiş, 1946 - 1951-ci illərdə Azərbaycan LKGİ Şəki şəhər 

komitəsinin П və 1 katibi vəzifələrində çalışmış, 1951 - 1952-ci 

illərdə Azərbaycan LKGİ MK aparatında şöbə müdirinin 
müavini, şöbə müdiri, 1952 - 1953-cü illərdə Azərbaycan KP 
Bakı şəhər komitəsi və Azərbaycan KP MK aparatında bölmə 

müdiri və inspektor vəzifələrində işləmişdir. 1954-cü ildə 
Azərbaycan КР Qusar rayon komitəsinin П katibi vəzifəsinə 

təyin olunmuşdur. 1955-ci ildən isə Azərbaycan KP Şəki şəhər 

komitəsinə II katib vəzifəsinə təyin olunmuş, 1958-ci ilədək bu 

vəzifədə işləmişdir. 1958-ci ildə Azərb.SSR Nazirlər Soveti 

Sovet orqanları şöbəsinin müdiri təyin olunur və 2 aydan sonra 

Azərb.KP Şəki şəhər komitəsinin I katibi seçilir və 1967-ci ilin 

əvvəllərinə kimi həmin vəzifədə işləyir. 1967-ci ildə Azərb.SSR 

Nazirlər Soveti Sovet orqanları şöbəsinin baş referenti 

vəzifəsinə təyin olunur və 20 il sonrakı müddətdə həmin 

vəzifədə işləyir. Bu dövrdə o, Nazirlər Sovetinin partiya və 

həmkarlar təşkilatlarında fəal çalışmış, həmkarlar təşkilatı 

təftiş komissiyasının üzvü olmuşdur. Həmçinin azyaşlılarla iş 

üzrə respublika komissiyasının məsul katibi və sərxoşluğa qarşı 

respublika komissiyasının üzvü kimi çalışmışdır. Onu 

respublikamızın bütün guşələrində təvazökar, sadə və qayğıkeş 

bir insan kimi tanımışlar. 
Ə.Ə.Məmmədov 1986-cı ildən respublika əhəmiyyətli 

fərdi təqaüdə çıxmış və ömrünün sonuna kimi heç yerdə 

işləməmişdir. O, 1945-ci ildə Sov.İKP sıralarına qəbul olunmuş 

və partiya süqut edənə qədər vətəninə və partiyasına sədaqətlə 

qulluq etmişdir. 1962-ci ildə Moskvada Sov.İKP Ali Partiya 

Məktəbini də qurtarmışdır. Partiya və komsomol orqanlarında 

rəhbər vəzifələrdə çalışan Ə.Ə.Məmmədov Azərbaycan LKGİ 

MK-nın üzvü və Azərbaycan KP MK-nın üzvlüyünə namizəd 

və üzvlüyə seçilmiş, həmçinin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 2 
xn 

çağırışına deputat seçilmişdir. "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni 
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və medallarla təltif edilmişdir. O, İkinci Dünya müharibəsi 

veteranı, qayğıkeş ailə başçısı, doğma kəndində və rayonunda 
böyük nüfuz sahibi 1ф. 

Ə.Ə.Məmmədov ömrünün son 30 ilini Bakı şəhərində 

yaşamış və 1998-ci ilin sonunda uzun sürən xəstəlikdən sonra 
vəfat etmiş və Bakı şəhərində dəfn olunmuşdur. 

MƏMMƏDOV NADİR CƏLİL OĞLU 

Nadir Məmmədov 1927-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1941 - 1942-ci tədris ilində Şəki 

Рефадојг Texnikumunu bitirib və 1945-ci ilə ә 
qədər Çayqaraqoyunlu kəndində müəllimlik 

etmişdir. 1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin filologiya fakültəsinə daxıl A 

olmuş və 1950-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1950 - 

1953-cü illərdə Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində dil və 

ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 1953-cü ildə Azərbaycan EA-nın 

Nizami adına Ədəbəiyyat və Dil İnstitutu tərəfindən Moskvaya 

ezam edilmiş, SSRİ ЕА Şərqşünaslıq İnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuşdur. Görkəmli alim Əziz Şərifin 

rəhbərliyi altında "M.F.Axundov Azərbaycan realist 

ədəbiyyatının banisidir" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını 1958-ci ildə SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunda 

müdafiə edib filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. 

N.Məmmədov 1956-cı ildə Azərbaycan EA-nın Nizami 

adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş elmi 

işçi, "XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" şöbəsinin müdiri 

vəzifəsində çalışmış və indi də institutun "Yeni dövr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" şöbəsində aparıcı elmi işçidir. 

O, 1962-ci ildə M.F.Axundovun 150, 1982-ci ildə 170, 

1987-ci ildə 175 illiyi, 1984-cü ildə Q.Zakirin anadan olmasının 
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200 illiyi ilə əlaqədar Bakı və Şəkidə keçirilən elmi konfrans və 
sessiyalarda məruzələr oxumuşdur. 

Nadir Məmmədovun rus dilində "M.F.Axundovun bədii 
yaradıcılığı" (8 ç.v.), "M.F.Axundovun realizmi" (15 ç.v.) 

monoqrafiyaları "Elm" nəşriyyatında və "M.F.Axundovun 

realizmi" monoqrafiyasının yeni, təkmilləşdirilmiş variantı (16 
ç. v.) "Maarif" nəşriyyatında nəşr edilmişdir. 

N.Məmmədov mətnşünas kimi də diqqətəlayiq fəaliyyət 

göstərmişdir. O, "M.F.Axundov. Məqalələr məcmuəsi", 
"F.Köçərli. Ədəbi-tənqidi məqalələri" (şərikli), "M.F.Axundov. 

Komediyaları", "M.F.Axundov. Bədii əsərləri", 

"M.F.Axundov. Komedii, proza, pogziə, literaturnaə kritika" 

və "M.F.Axundov. Üçcildlik əsərləri" (birinci cild) kitablarını 

tərtib etmiş, onlara müqəddimə və geniş şərhlər yazmışdır. 

N.Məmmədov XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələri (Q.Zakir, A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, 

Baba bəy Şakir, Fazil xan Şeyda, M.F.Axundov, S.Əzim 

Şirvani və b.), ədəbiyyat tarixçiləri, həmçinin bir sıra rus və 

Avropa yazıçıları barədə dövri mətbuatda Azərbaycan və rus 

dillərində 300-ə yaxın məqalə, rəy və portret dərc etdirmişdir. 

Onun Moskvada nəşr olunan "Bolğşaə Sovetskaə 

Gnsiklopediə" və "Kratkaə literaturnaə Gnsiklopediə"larda bir 

sıra yazıçıları və ədəbiyyatşünas alimləri, "Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası"nda isə Azərbaycan, rus və Avropa yazıçıları 

barədə portret oçerkləri çap olunmuşdur. 

Son 10 ildə Nadir Məmmədov Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutu tərəfindən hazırlanan çoxcildlik Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixinin 4-cü cildi - XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixi sahəsində əsas müəlliflərdən biri və baş redaktorun 

müavini kimi böyük və səmərəli fəaliyyət göstərmiş, "XIX əsrin 

birinci yarısında Azərbaycan satirik şeri", "A.Bakıxanov", 

"Q.Zakir", "İ.Qutqaşınlı", "XIX əsrin ikinci yarısında 

Azərbaycanda maarifçilik ideologiyasının təşəkkülü və 
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inkişafı", "Realizmin ideya-estetik əsasları", "XIX əsrin ikinci 
yarısında Azərbaycan dramaturgiyası", "XIX əsrin ikinci 

yarısında Azərbaycan nəsri" və "M.F.Axundov" icmal və 

portretləri redaktə etmişdir. Cild 2001-ci ilin sonunda "Elm" 

nəşriyyatına təqdim olunacaqdır. 

Nadir Məmmədovun bir ədəbiyyatşünas kimi çoxillik 

ardıcıl və məhsuldar fəaliyyəti XIX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və yaradıcılıq 
yolu, onların Azərbaycan ədəbi, siyasi, ictimai, sosial və mədəni 

fikrinin inkişafında müstəsna xidmətlərini və xalqımızın milli, 

siyasi şüurunun oyanması, sosial və mədəni tərəqqisi, azad və 
xoşbəxi həyat uğrunda apardıqları mübarizəni öyrənmək üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Alimin çoxcəhətli tədqiqat işi, 
xüsusən respublikamızın ali məktəblərinin ictimai elmlər üzrə 

müəllim və tələbələri üçün münasib dərs vəsaiti rolu oynayır. 

MƏMMƏDOV ZAMAN MAHMUD m” ailə 
OĞLU 

Zaman Məmmədov 1933-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1952-ci ildə Böyük Dəhnə orta 

məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya 

fakültəsinə daxil ol-muşdur. 1957-ci ildə həmin fakültəni 

fərqlənmə diplomu ilə bitirib təyinatla Geologiya İdarəsinə 

(indiki Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar 

Komitəsinə) işə göndərilmişdir. İstehsalatda dörd il geoloq, 

böyük geoloq, axtarış-kəşfiyyat partiyasının rəisi işlədikdən 

sonra, 1962-ci ildə Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuşdur. 1966-cı ildə həmin institutun 

böyük Elmi Şurasında akademiklər M.S.Qaşqay və 

H.X.Əfəndiyevin rəhbərliyi altında hazırladığı yer qabığında ən 

az tapılan kimyəvi elementlər olan "Renium, selen və tellurun 
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respublikanın mis-molibden yataqlarında yayılmasının 

qanunauyğunluqları və geokimyası" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edərək geologiya-mineralogiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Elmi araşdırmaların nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Kiçik Qafqaz dağları və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ərazilərində yayılan mis-molibden 

yataqlarının filizləri mis və molibden metallarından əlavə yer 
qabığında olduqca az yayılan və az tapılan renium, selen, tellur, 

germanlum, tallium və qızıl da saxlayırlar. Yatağın iqtisadi 

cəhətdən rentabelliyini artırmaq üçün istismar prosesində bu 
elementlərin də filizlərin tərkibindən çıxarılması məsləhət 

görülür. 

Dissertasiyanın digər elmi-praktik əhəmiyyəti renium, 

selen və tellurun Kiçik Qafqaz dağları və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının mis-molibden yataqları filizlərində vertikal və 

horizontal yayılmalarının qanunauyğunluqlarıdır. Bu 

qanunauyğunluqların riyazi metodlarla araşdırılması 

göstərmişdir ki, filizləşmə dərinə doğru xeyli davam edir və 

onun ehtiyatı, o vaxtkı Sovet Dövlət Ehtiyatlar Komissiyası 

tərəfindən təsdiq edilən ehtiyatlardan xeyli çoxdur. 

1965 - 1967-ci illərdə Azərbaycan EA Geologiya 

İnstitutunda elmi işçi, 1968-ci ildən Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin geolofi- 

kəşfiyyat partiyalarında böyük geoloq, baş geoloq və rəis 

vəzifələrində işləmişdir. Əsasən Kiçik Qafqaz dağları 

(Kəlbəcər, Laçın, Gədəbəy, Daşkəsən, Tovuz, Qazax, Xanlar) 

ərazisində və Böyük Qafqaz dağları cənub-şərq (Şamaxı, 

Mərəzə, Xızı) yamaclarının geolofi quruluşu və faydalı 

qazıntılarının (qızıl, mis, molibden və s.) bilavasitə axtarışı, 

kəşfiyyatı və proqnoz ehtiyatlarının hesablanması ilə 

məşğuldur. Hazırda Şamxorçayın yuxarı axını sahəsində qızıl, 

mis və digər faydalı qazıntılarla iş aparan geolofi kəşfiyyat 
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dəstəsinin rəisi vəzifəsində işləyir. 

Z.Məmmədov faydalı qazıntı yataqlarının əmələ 

gəlməsinin qanunauyğunluqları, yerləşməsi, mineralogiyası və 

geokimyasına aid 26 elmi məqalənin və 14 elmi hesabatın 

müəllifidir. 

MƏMMƏDOV QƏZƏNFƏR ƏLİ 

OĞLU 

Qəzənfər Məmmədov 1932-ci ildə 8 

anadan olmuşdur. 1940-cı ildə Bakıdakı 13 

nömrəli məktəbin birinci sinfinə daxil olub, 

1951-ci ildə qurtarmışdır. Həmin il Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1956- 

cı ildə oranı bitirərək Azərbaycan Neft Sənayesi Dövlət Elmi- 

Tədqiqat və Layihə İnstitutuna işə göndərilmiş, 

mühəndislikdən, ktor, laboratoriya, şöbə müdiri vəzifələrinə 

qədər yüksəlmişdir. 1964-cü ildə namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsini, 

1965-ci ildə isə AAK-ın qərarı ilə hesablama riyaziyyatı üzrə 

böyük elmi işçi diplomunu almışdır. 

Qəzənfər müəllim elektrik modellərinin, hesablama 

texnikasının, riyazi üsulların yeraltı hidrodinamika, neft-qaz 

yataqlarının işlənməsi və neftçıxarma texnika və 

texnologiyasının müxtəlif məsələlərinin həllinə tətbiq etməyə 

başlayan ilk mütəxəssislərdən olub, bu sahədə 120-dən çox 

məqalə, 4 monoqrafiya 3 ixtira və bir çox metodik vəsaitin 

müəllifidir. 30-dan artıq beynəlxalq, ümumittifaq və respublika 

simpozium, konfrans və seminarlarında məruzələrlə çıxış 

etmişdir. Dörd aspirantın elmi rəhbəri olmuşdur. Hazırda 

Q.Məmmədov həmin elmi-təədqiqat institutunda neft 

yataqlarının avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri 

laboratoriyasına VƏ neft məsələlərinə kompüter 
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texnologiyasının tətbiqi istiqamətinə rəhbərlik etməkdədir. 
Q.Məmmədov "SSRİ Neft Sənayesi Əlaçısı" döş nişanı, 

"Əməkdə fərqlənməyə görə" medalı, ARDNŞ-in "Əmək 

rəşadətinə görə" Fəxri fərmanı ilə ödüllənmişdir. Əmək 
veteranıdır. 

MƏMMƏDOV NEMƏT ƏLİ OĞLU 

Nemət Məmmədov 1938-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1963-cü ildə BDU-nun fizika 
fakültəsini bitirmiş və Yesman adına 

Energetika İnstitutuna mühəndis vəzifəsinə b 
təyinat almışdır. 1964-cü ildə BDU-nun : 

aspiranturasına daxil olub, Leninqrad şəhərindəki Elmi- 
Tədqiqat Sabit Cərəyan İnstitutuna, Rusiya Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü prof.L.A.Senanın rəhbərliyi 

altında tədqiqat işləri aparmağa ezam edilmişdir. Nemət 

Məmmədov 1969-cu ildə elmi işlərini yerinə yetirib fizika- 

riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1967-ci 

ildən elektronika kafedrasında laborant, müəllim kimi 
fəaliyyətə başlayıb, 1982-ci ildə kafedranın dosenti seçilmişdir. 

N.Məmmədov 1999-cu ildən "Ozon generatorları" ET 

problem laboratoriyasının müdiridir. 2000-ci ildə BDU-nun 

nəzdində fəaliyyət göstərən L.Zadə adına Beynəlxalq Müasir 

Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. Həmin 

akademiyada "Şərq təbabəti" şöbəsinə rəhbərlik edir. 
N.Məmmədov 70 elmi məqalənin, "İfrat yüksək tezlik 

elektronikasından laboratoriya işləri" dərs vəsaitinin 

müəllifidir. İki patentin həmmüəllifidir. Şərq təbabəti bilicisidir. 

Fiziki elektronikanın müxtəlif istiqamətləri ilə məşğul olur. 

Müxtəlif ali məktəblərdə, təkmilləşdirmə institutlarında, BDU- 

da radiofizikanın əsasları, radioelektronika, fiziki elektronika, 

ifrat yüksək tezlik elektronikası, elektronika və təbabət 
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fənlərindən mühazirələr oxuyur. 

MƏMMƏDOV SALEH ŞÖYÜB OĞLU 

Saleh Məmmədov 1937-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1955-ci ildə Oxud kənd orta 

məktəbini bitirmiş, 1959-cu ildə Azərbaycan 
Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur. 1964- 
cü ildə Avtomatika və hesablama texnikası 
fakültəsini bitirərək əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

S.Məmmədov 1967-ci ildə Elmlər Akademiyasının Fizika 

İnstitutuna dəvət edilmişdir. 1967 - 1984-cü illərdə həmin 
institutda baş mühəndis vəzifəsində işləmiş, Moskva şəhərinə 

staikeçməyə göndərilmişdir. 1967-ci ildə Moskva şəhərindəki 

akademik İ.V.Kurçatov adına ikiillik Atom Eneriisi 

İnstitutuna göndərilmişdir. Məqsəd Blok kommutasiya 

qurğusunu düzəldərək Bakıya gətirmək olmuş və bu vəzifə 

ləyaqətlə yerinə yetirilmişdir. Bu qurğunun vasitəsilə 

"Biofizika" laboratoriyasında elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. 

S.Məmmədov həmin qurğunun vasitəsilə analizator 

sistemi sahəsində 18 elmi məqalənin müəllifidir. Lakin "p" 

şüalanma olduğuna görə həkimlər ona işi davam etdirməyə 

icazə vermədiklərinə görə o, bu sahədən uzaqlaşaraq tədris 

sahəsinə keçmişdir. Hazırda Az.TU-nun radiotexnika 

fakültəsində fəaliyyətini davam etdirir. 

Saleh Məmmədov bu gün də yorulmadan öz bilik və 

bacarığını gənc nəslə həvəslə öyrədən və onların 

müvəffəqiyyətinə sevinən pedaqoqlardan biridir. 
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MƏMMƏDOV ƏLƏFSƏR BƏXTİYAR 

OĞLU 

Ələfsər Məmmədov 1952-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1969-cu ildə Oxud kənd orta 

məktəbini bitirmişdir. 1969-cu il respublika 

kimya olimpiadasında qalib gəlmişdir. Bu 

qələbə onun gələcək həyat yolunu у 

müəyyənləşdirmiş və həmin il N.Tusi adına Azərbaycan Dövlə 

Pedaqoii İnstitutunun kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 

Ə.B.Məmmədov hələ tələbə ikən elmi-tədqiqat işinə böyük 

maraq göstərmiş və 1972-ci ildə tələbə tədqiqatçılar arasında 

keçirilən elmi işlərin Ümumrespublika müsabiqəsində 

"Sulfadimezinin ekstraksiya-fotometrik təyini" mövzusunda 

elmi işi əsas mükafatlardan birinə layiq görülmüşdür. 

Fakültənin "Kimya bülleteni" qəzetinin redaktoru 

olmuşdur. 1973-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə başa 

vurmuş və fakültənin Elmi Şurasının qərarı ilə ona 

aspiranturada təhsilini davam etdirmək tövsiyə olunmuşdur. 

Ə.B.Məmmədov 1973-cü ildə Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi 

və Fiziki Kimya İnstitutunun aspiranturanın əyani şöbəsinə 

daxil olur, əməkdar elm xadimi, Respublika Dövlət mükafatı 

laureatı, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor 

Z.H.Zülfüqarov və professor S.M.Rüstəmovun rəhbərliyi ilə 

krekinq katalizatorlarının fiziki-kimyəvi və katalitik xassələri 

arasında qanunauyğunluqların öyrənilməsinə həsr olunmuş 

elmi-tədqiqat işini davam etdirir. 
1980-ci ildə Gürcüstan Tbilisi Dövlət Universitetinin 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında fiziki kimya ixtisası üzrə 

"Alüminium-oksidin müxtəlif matritsalar əsasında sintez 
olunmuş tərkibində seolit olan katalizatorların (TSK) krekinq 

aktivliyinə təsirinin tədqiqi" mövzusunda müdafiə etdiyi 

dissertasiya işinə görə ona kimya elmləri namizədi alimlik 
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dərəcəsi verilmişdir. 
Ə.Məmmədov 1985-ci ildə doktorluq dissertasiyası 

üzərində elmi tədqiqatlarını başa çatdırır. O, işinin nəticələrini 

1988-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinin alimlərinin iştirakı ilə 

müzakirə edir. Dissertasiyanın 1988-ci ildə həmin universitetin 

kimya fakültəsinin İxtisaslaşdırılmış Şurasında müdafiə 

olunması məsləhət görülür. Bəzi səbəblər üzündən işin müdafiəsi 

6 il geciksə də, 1994-cü ildə Azərbaycan EA Kimya 

Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunun 

İxtisaslaşdırılmış Şurasında kimyəvi kinetika və kataliz və neft 

kimyası ixtisasları üzrə "Karbohidrogenlərin tərkibində seolit 

olan metalsilikatlar üzərində kimyəvi çevrilməsi" mövzusunda 

doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, kimya elmləri doktoru 

alimlik dərəcəsi almağa müvəffəq olmuşdur. 

Ə.Məmmədovun elmi-tədqiqat işləri akademiklər 

H.Minaçev (Moskva), V.Əliyev, T.Nağıyev, T.Şahtaxtinski, 

M.Rüstəmov (Bakı), T.Andronikaşvili, V.Sisişvili, A.Çivadze 

(Tbilisi), N.Nadirov (Almatı), S.Xadiiyev (Qroznı), 

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvləri B.Dadaşov, 

M.Məmmədyarov, T.Alxazov (Bakı), professorlar 

V.Xarlamov, B.Nafedov, H.Romanovski, A.Rozovski 

(Moskva), Ə.Quliyev, M.Rüstəmov, F.Muğanlinski (Bakı) və 

başqaları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Ə.Məmmədov 70-dən çox elmi məqalə və tezisin, o 

cümlədən 4 ixtiranın müəllifidir. 2 monoqrafiyanı nəşrə 

hazırlamışdır. 30-a yaxın elmi əsəri xarici ölkələrdə nəşr 

edilmişdir. O, 25-dən çox beynəlxalq konfrans və 

simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. | 

Müxtəlif dövrlərdə dəfələrlə Ümumittifaq 

D.İ.Mendeleyev adına Kimyaçılar Cəmiyyətinin, Respublika 

"Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin fəxri fərman və mükafatlarına 

layiq görülmüşdür. 
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Ə.Məmmədov tərəfindən turş-əsasi xarakterli kontaktla- 

rın xassələrinin tənzimlənməsinin müəyyən edilmiş elmi əsasla- 

rının zəminində karbohidrogenlərin məqsədyönlü çevrilməsi 

üçün ekolofi və iqtisadi cəhətdən (neft-kimya sənayesində hər il 

on milyardlarla manat gəlir) səmərəli metalsilikat, silikahel və 
tərkibində seolit olan katalizatorlar (TSK) və onların sintezi və 

modifikasiyalaşdırılması üsulları təklif edilmişdir. 

Ə.Məmmədov bir çox elmi şuraların üzvüdür. 

O, elmi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərində M.V.Lomo- 

nosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Tbilisi Dövlət 

Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası və başqa ali təhsil müəssisələri ilə elmi və pedaqofi 

aspektlərdə sıx əlaqə saxlamışdır. Ə.Məmmədov 1997-ci ildən 

etibarən həm də Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetində professor kimi fəaliyyət göstərir. 

Ə.Məmmədov bir çox namizədlik və magistr dissertasiya 

işlərinin məsləhətçisi, rəhbəri, opponenti və rəyçisi olub və 

hazırda kadr hazırlığı sahəsində işini davam etdirir. 

Ələfsər müəllim həm də həvəskar yurnalistdir. O, 30-dan 

çox alim-ziyalılar haqqında mətbuatda yazılar dərc etdirmişdir. 

20 ildən artıqdır ki, "Qabaqcıl kimya uğrunda" institut 

qəzetinin baş redaktorudur. 
Qarşınızdakı kitabın ərsəyə gəlməsində Ə.B.Məmmədov 

ilk təşəbbüskarlardan biri olmuşdur. 

MƏMMƏDOV AYDIN MİRSALEH 
OĞLU 

Aydın Məmmədov 1944-cü ildə B 
anadan olmuşdur. Görkəmli türkoloq- $ 

alim, tənqidçi, ictimai xadim, ümumittifaq i 

və dünya miqyaslı "Sovetskaə törkoloqlə" . 

yurnalının baş redaktorunun müavini, Respublika Bədii 
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tərcümə və ədəbi əlaqələr mərkəzinin sədri kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. 
1960-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra 

A.Məmmədov Bakı Dövlət Universitetinin filologiya 

fakültəsinə daxil olmuş və 1965-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə 
bitirərək SSRİ EA Dilçilik İnstitutunun aspiranturasına 
göndərilmişdir. 

Onun 1978-ci ildə müdafiə etdiyi "Türk dillərində samit 
səslərin dəyişmələri" adlı namizədlik dissertasiyası, 1985-ci ildə 

çapdan çıxmış "Türk dillərində samit səslər: sözönü və səs 

birləşmələri" monoqrafiyası və türk dillərinin ilkin vəziyyətinin 

bərpasına aid məqalələri tarixi-müqayisəli türkologiyada 

tamamilə yeni bir baxışın formalaşmasına imkan vermişdir. 
A.Məmmədov 1970 - 1990-cı illərdə Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyasında çalışmışdır. Bu illər ərzində o, Nəsimi 

adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi və bilavasitə özünün 

yaratdığı "Ümumi və tipoloyi dilçilik" şöbəsinin müdiri, 

Azərbaycan EA Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət bölməsinin elmi 

katibi vəzifələrində çalışmışdır. 1987-ci ildən isə "Sovetskaə 

törkoloqiə" Purnalının baş redaktorunun birinci müavini kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. Elmi və elmi-təşkilatçılıq fəaliyyətini üzvi 

şəkildə birləşdirən A.Məmmədovun təşəbbüsü ilə buraxılan 

"Azərbaycan filologiya məsələləri" toplusunun iki buraxılışı 

(1983, 1984) dil, tarix və mədəniyyətimizin qaranlıq səhifələrini 

işıqlandırmaqda, milli özünüdərkimizin güclənməsində xüsusi 

rol oynamışdır. Onun "Sözümüz eşidilənədək" kitabı, 

ümumittifaq və respublika ədəbi orqanlarında çap olunan 

tənqidi yazıları oxucuların və mütəxəssislərin diqqət 

mərkəzində olmuş, geniş ədəbi müzakirələrin mövzusuna 

çevrilmişdir. 

SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü, "Sovetskiy pisatelğ" 

nəşriyyatı idarə heyətinin üzvü olan A.M.Məmmədov 

ümumittifaq miqyasında keçirilən müxtəlif toplantı və dəyirmi 
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masalarda Azərbaycan mədəniyyətini ləyaqətlə təmsil etmişdir. 

Onun ictimai əsaslarla sədrlik etdiyi Respublika Bədii tərcümə 

mərkəzi qurulmasından bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, 

SSRİ-də fəaliyyət göstərən bu tipli təşkilatlar içərisində ən 

nüfuzlularından olmuş, Mərkəzin orqanları "Xəzər" və "Xazar" 

yurnalları isə ilk nömrələrdən oxucuların sevimlisinə 

çevrilmişdir. 

A.Məmmədovun fəaliyyətində respublikamızın 

ümumittifaq və dünya əlaqələrinin genişlənməsi xüsusi yer 

tutur. O, Azərbaycan - Türkiyə əlaqələrinin ilk 

körpüsalanlarından, 1988-ci ildə Bakıda keçirilən 1 "SSRİ - 

Türkiyə" kollokviumunun təşkilatçılarındandır. 

A.Məmmədov 1988 - 1989-cu illərdə Türkiyənin müxtəlif 

şəhərlərində keçirilən Beynəlxalq konqreslərin və II "Türkiyə - 

SSRİ" kollokviumunun iştirakçısı olmuş, 1989-cu ildə 

Fransada və 1990-cı ildə İran İslam Respublikasında 

xalqımızın qayğı və istəklərinin dünya ictimaiyyətinə olduğu 

kimi çatması üçün böyük əməli iş görmüşdür. 

"Xəzər - 89" və "Xəzər - 90" forumlarının gürcü, ukrayna, 

özbək, qaqauz, tatar, qazax xalqlarının nümayəndələri ilə 

məşvərət görüşlərinin keçirilməsində A.M.Məmmədovun şəxsi 

nüfuzu az rol oynamamışdır. 

1988-ci ildən sonrakı televiziya çıxışlarında o, dünya və 

ittifaq miqyasında baş verən siyasi-ictimai dəyişiklikləri təhlil 

etməklə respublikamızın tam müstəqilliyinə əngəl ola biləcək 

məqamlara qabaqcadan diqqəti yönəldir, siyasi, iqtisadi və 

mənəvi azadlığımızın real surətdə gerçəkləşməsi üçün zəruri 

olan köklü məsələlərdən söhbət açırdı. 

Geniş və çoxşaxəli ictimai fəaliyyət göstərən 

A.M.Məmmədov "Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsi"nin sədr 

müavini, "Vətən", "Qayğı" və "Azərbaycan - Türkiyə" 

cəmiyyətlərinin idarə heyətlərinin, SSRİ Altayşünaslar 

Cəmiyyətinin və Sovet Türkoloqlar Komitəsinin üzvü idi. 
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MÜASİRLƏRİ A.M.MƏMMƏDOV HAQQINDA 
Qəhər məni boğdu, hönkürdüm... Müəllim öz sevimli 

şagirdinin məzarı başında bundan artıq nə eyləyə bilərdi? Bu 

mənim üçün ən ağır cəza 4di. 

B.Vahabzadə 

Aydın cəmiyyətin, ictimai əxlaqın, hətta elə bil ki, təbiətin 

də əvvəlcədən müəyyən etdiyi qəliblərə sığmayan canlı, 

dinamik, çox zaman da impulsiv bir varlığı idi. 
Elçin 

Torpaq və dil faktına Aydın vahid milli etnik qövm, 

ümumtürk tarixi və taleyi miqyasında müştərək amil və dəyər 

kimi qiymət və təhlil verirdi. 
Yaşar Qarayev 

Türk xalqlarının önündə gedən Azərbaycan xalqının 

önündə gedənlərdən biri də Aydın idi. 
Olfam Süleymenov 

Aydını türk xalqlarına yaxınlaşdıran “onun qan 

yaddaşıdır. Və bu qan yaddaşından süzülüb gələnlər röya deyil. 

Lev Qumilyov 

Aydın danışdığı kimi yazır və yazdığı kimi danışır. 

Arif Məmmədov 

Aydın uça bilir. Onun qanadları var. 
Kamil Vəliyev 

Aydının gücü zəifliyindədir. Zəifliyi isə tərbiyəsindən, 

savadından, istedadından - bir sözlə, ürəyinin işığından süzülüb 

gəlirdi. 
Ə.Əylisli 



Aydın Mirsaleh oğlu Məmmədovun fikirləri 

Poeziya nə elmdir, nə peşə. O, sadəcə olaraq poeziyadır. 

Bütün xalqlara, o cümlədən, dünyanın ən qədim və zəngin 
mədəniyyətlərindən birini yaratmış türkdilli xalqlara layiq 
olduğu qiyməti vermək lazımdır. Onlar yalnız özünəməxsus 
mədəniyyətin yaradıcısı deyil, eləcə də bir çox başqa xalqların 
mədəni ənənələrinin yayıcısı və ötürücüsüdürlər. 

Ədəbiyyatın hamı tərəfindən qorunan ümumi mənafeyi 

olmalıdır və bu mənafe xalq qarşısında cavabdehlik hissinə tabe 
edilməlidir. 

Etiraf edək ki, indi respublikamızda müxtəlif siyasi 

qüvvələr mövcuddur. Belə bir şəraitdə ziyalının mövqeyi məhz 
həmin qarşıduran tərəflərin birləşdirilməsindən, onların 

mübarizəsini xalqın ümumi mənafeyi uğrunda birgə fəaliyyətə 
yönəltməkdən ibarətdir. 

Qeyri-siyasi qüvvələr siyahıda əksəriyyət təşkil edir. Yəni 

iqtisadi qüvvələr, təsərrüfat qüvvələri. Bax, ən böyük təhlükə 

bundadır... bizim xalqımız üçün siyasi təfəkkürün iqtisadi 
maraqla ötürülməsindən qorxulu bir şey yoxdur. 

Mən milli siyasət deyəndə ailədə uşağın tərbiyəsindən 

tutmuş... milli dövlət quruluşunun xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə qədər, beynəlxalq münasibətlərdə... 

tutduğumuz mövqeyə qədər... bütün komponentlərin toplusunu 
başa düşürəm. 

Əgər xalq yolunda kütləvi ölmək lazımdırsa, onda deməli, 

ölmək lazımdır... Vahid bir fikrə gəlməyə mən tərəfdar 

olmuşam. 

Aydın Məmmədov 

Əhədi kəsilmiş atları güllələyirlər, deyilmi? 

"Bir insan yuxusu da yata bilmirik, İlahi". Bir insan 

yuxusu da gözlərimizi elə bil ki, qamarlayıb ağuşuna ala bilmir. 
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Başımız o qədər qatılır ki, içimiz o qədər göynəyir ki, 
burulğanlar o qədər bizi sağdan-sola, soldan-sağa, yuxarıdan- 
aşağı, aşağıdan-yuxarı fırlayır ki, bir an da, bir dəqiqə də olsun 
düşünə bilmirik ki, eyvah, axı bu hədər gedən anlarımız, 
dəqiqəlrimiz, saatlarımız üst-üstə yığılıb Allahın bizə vermiş 
olduğu qısaca bir ömrü təşkil edir. Axı, bu ömür OLUM-la 
başlasa da, ÖLÜM adlı bir nöqtəsi var. Və bu qalmaqalla, bu 
qeylü-qalla biz əslində hər gün, hər saat, hər dəqiqədə olum 
nöqtəsindən ölüm nöqtəsinə sarı yaxınlaşırıq. Ölümdən sonra 
isə hələlik bizim üçün bəlli heç nəyoxdur. Bəlkə də nə isə var, 
amma bildiyimiz odur ki, ölümdən o yana nə olacaq bizim üçün 
qapqaranlıqdır. Bizsə saniyələrlə, dəqiqələrlə, günləri aylarla, 
illərlə əlüstü vidalaşa-vidalaşa əhədi kəsilmiş atlar kimi sürünə- 
sürünə, qalxa-qalxa, yıxıla-yıxıla, dura-dura OLUM adlı çıxış 
nöqtəsindən ÖLÜM adlı bir nöqtəyə yaxınlaşırıq. Axırda 
nəfəsimiz kəsilib əlimiz sancılı ürəyimizin üstünə qeyri-ixtiyari 
toxunanda canımızdan bir qorxu keçir: 

"Nə verəsən?" "Nə verəsən?" Bir şair demişkən, nə 
verəsən, kəsib yolumuzu o bədheybət varlıq deyəcək: 
"Salamməleyküm, gəlmişəm, çatmışam, sən də artıq mənzil 
başındasan". 

Aydın Məmmədov 

MƏMMƏDOV RƏŞAD SİRAC OĞLU 

Rəşad Məmmədov 1957-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1974-cü ildə Oxud kənd orta 

məktəbində təhsilini başa vurmuşdur. Həmin 

ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinə 

daxil ol-muş və 1979-cu ildə bitirmişdir. Ali / 

məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan EA 

Kibernetika İnstitutunda işləmiş və 1981-ci ildə həmin 

institutun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1986-cı ildə 
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Kibernetika İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında 

"Paylanmış parametr elementləri saxlayan və gecikməsi olan 

sistemlərin optimal idarə olunması" mövzusunda professor 

A.İ.Yeqorovun rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. 

Dissertasiya işi adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər 

sistemi ilə təsvir olunan mürəkkəb proseslər üçün optimal 

tənzimləyicinin analitik qurulması məsələsinə həsr olunmuşdur. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra bir 

müddət EA Kibernetika İnstitutunda işləmiş və 1988-ci ildən 

ADNA-nın "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasında çalışır. 

R.Məmmədov MDB ölkələrinin bir sıra şəhərlərində 

(Moskva, Kiyev, Dnepropetrovsk, Maqnitoqorsk və s.) elmi 

konfranslarda iştirak etmişdir. 1990-cı ildən ADNA-nın 

"Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasının dosentidir. Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında riyaziyyat üzrə Elmi- 

Metodik Şuranın üzvüdür. 

MƏMMƏDOV NAZİM HƏSƏN OĞLU 

Nazim Məmmədov 1934-cü ildə anadan 

olmuşdur. Şəki şəhərindəki 2 saylı (indiki 4 

saylı) orta məktəbi 1951-ci ildə bitirmişdir. 

Həmin il Azərbaycan Sənaye İnstitutuna 

(indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) daxıl olmuş, 

1956-cı ildə əla və yaxşı qiymətlərlə qurtarmışdır. 1966-cı ilə 

kimi təyinatla neft sənayesində müxtəlif vəzifələrdə işləmiş və 

ADNA-nın əyani aspiranturasına daxil olmuşdur. 1969-cu ildə 

tanınmış neftçi-alim Ə.B.Süleymanovun rəhbərliyi ilə "Neft 

quyularının istismarında bəzi mürəkkəbləşmə məsələlərinin 

tədqiqi" mövzusunda ADNA-nın Elmi Şurasında dissertasiya 

müdafiə edib, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. 
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Dissertasiyanın nəzəri və praktik əhəmiyyəti böyükdür və 
alınan nəticələr neft sənayesində tətbiq edilib. 

Dissertasiya müdafiəsindən sonra müəyyən müddət 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunda, sonra Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasında işləmişdir. 

Nazim müəllim eyni zamanda редадојг fəaliyyətlə də 
məşğul olmuşdur. 1985 - 1988-ci illərdə ADNA-da "Neft və qaz 
yataqlarının işlənməsi" fənnindən mühazirələr oxumuşdur. 

1980-ci ildən "Dənizneftqazlayihə" DETLİ-də laboratoriya 
müdiri vəzifəsində fəaliyyət göstərir. Hazırda doktorluq 
dissertasiyasının müdafiəsi ərəfəsindədir. 

N.Məmmədov elmi fəaliyyəti dövründə bir çox konfrans, 

seminar və beynəlxalq simpoziumlarda məruzə ilə çıxış 

etmişdir. "Neft və qazçıxarmanın intensivləşdirilməsi üçün səthi 
fəal maddələrin tətbiqi" adlı monoqrafiyanın, 111 elmi 
məqalənin, o cümlədən, 24 ixtiranın müəllifidir. Elmi əsərləri 

Moskva və Bakı şəhərlərindəki elmi-texniki furnallarda çap 

edilmişdir. 

Onun elmi rəhbərliyi ilə 2 elmlər namizədi hazırlanmışdır. 

Keçmiş SSRİ qaz sənayesinin, Ümumittifaq İxtiraçılar 

təşkilatının Bakı bölməsinin və işlədiyi müəssisələrin fəxri 

fərmanları ilə mükafatlandırılmışdır. Onun elmi 

tədqiqatlarından və ixtiralarından hazırda neft sənayesində 

istifadə olunur. 

MƏMMƏDOV İBRAHİM 
ƏBDÜLRƏHİM OĞLU 

İbrahim Məmmədov 1954-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1962 - 1967-ci illərdə Şəki 

şəhərindəki 10 Ne-li orta məktəbdə oxumuş, 

ailəsinin Bakıya köçməsi ilə əlaqədar təhsilini 

1972-ci ildə Bakı şəhər H.Cavid adına 132 saylı orta məktəbdə 
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başa vurmuşdur. 1972 - 1974-cü illərdə Bakı şəhəri Fotoişləri 
fabrikində işləmiş, 1974-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin geoloyi-coğrafiya fakültəsinə qəbul 
olunmuşdur. 1979-cu ildə oranı bitirərək mühəndis-geoloq 
ixtisası almışdır. Təyinatla Azərbaycan Geologiya İdarəsinin 
Baş Qafqaz geolofi-kəşfiyyat ekspedisiyasına göndərilmişdir. 
Bu ekspedisiyanın Filizçay geoloyi-kəşfiyyat partiyasında 
texnik-geoloq vəzifəsində (Balakən rayonu) işə başlamışdır. 
Burada o, 1979 - 1983-cü illərdə texnik-geoloq, mühəndis- 
geoloq, geoloq vəzifələrində işləmiş, son dövrlər (1981 - 1983) 
Filizçay kolçedan-polimetal yatağının dəqiq kəşfiyyatı və 
ehtiyatının hesablanması qrupu tərkibində çalışmışdır. 

1983-cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
əyani aspiranturasına daxil olmuş, 1986-cı ilin oktyabrında 
"Titologiya" ixtisası üzrə aspiranturanı başa vurmuş, MPL 
kafedrasında elmi iş aparmaq üçün kiçik elmi işçi, elmi işçi 
vəzifələrində çalışmış, həmçinin tədris fəaliyyətinə cəlb 
olunmuşdur. 
: 1990-cı ildə Daşkənd Dövlət Universitetinin 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında "Litologiya" ixtisasından 
"Kür - İori çaylarıarası eosen çöküntülərinin neftqazlılıqla 
əlaqədar litologiyası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş və 1991-ci ildə AAK-ın qərarı ilə geologiya- 
mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

İşin məqsədi eosen çöküntülərinin əmələgəlmə şəraiti, 
maddi tərkibi, kollektorluq xassələri, yayılması və neftqaz 
perspektivliliyinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

1992-ci ildən MPL kafedrasının assistenti vəzifəsinə qəbul 
olunmuş, eyni zamanda 1994 - 1996-cı illərdə ADNA 
rektorunun referenti vəzifəsini də aparmışdır. 1996-cı ildən 
həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır. 

LƏ.Məmmədovun ADNA-nın Elmi Şurasının 1995-ci il 
19 aprel tarixli qərarı ilə "Orta Kür depressiyasındakı paleogen 
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çökmə formasiyalarının paleocoğrafi əmələgəlmə şəraiti və 
yerləşmə qanunauyğunluqları" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası təsdiq edilmiş və o, ADNA-nın doktoranturasına 

qəbul edilmişdir. 
İ.Ə.Məmmədovun 25-dən çox elmi məqaləsi, tezisləri çap 

olunmuş, bir metodik işi, 10-a yaxın elmi-tədqiqat hesabatı 

müxtəlif fondlarda istifadə olunur. 
O, bir sıra beynəlxalq seminar və konfranslarda iştirak 

etmişdir. Onlardan 1998-ci ildə türkdilli dövlətlərin 

geoloqlarının Ankara (Türkiyə) birgə toplantısında 
"Azərbaycanın çökmə faydalı qazıntıları və termal su 

ehtiyatları haqqında" və 1999-cu ildə yenə Ankarada "Müasir 

dövrdəki zəlzələlər və onların qabaqlanması tədbirləri 

haqqında", Yaponiya-Türkiyə birgə seminarında, "Transxəzər 

neft-qaz kəmərlərinin seysmik təhlükəsizliyi haqqında 

tədbirlər" mövzusunda ingilis dilində məruzələr etmişdir. 

İ.Ə.Məmmədov Azərbaycan Neftçi Geoloqlar 

Assosiasiyasının fəal üzvü, Azərbaycan Geoloqları Milli 
Komitəsinin nəzdindəki Azərbaycan Sedimentologiya 

Cəmiyyətinin elmi katibidir. Həmçinin Azərbaycan 

Mineralogiya Cəmiyyətinin də üzvüdür. Geolofi-kəşfiyyat 

fakültəsi tədris-metodik şurasının katibi və kafedra həmkarlar 

təşkilatının sədridir. 

MƏMMƏDOV İLQAR SALEH OĞLU 

İlqar Məmmədov 1967-ci ildə anadan B 

olmuşdur. Orta məktəbi 1984-cü ildə Bakıda 

bitirmişdir. 1984-cü ildə Moskva Tibb 

Universitetinə daxil olmuş və 1990-cı ildə 

fərqlənmə diplomu ilə universiteti qurtarıb Elmi Şuranın qərarı 

ilə "Daxili xəstəliklər" kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə 

başlamışdır. 1994-cü ildə həmin universitetin doktoranturasına 
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daxil olmuş, 2000-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. Hazırda həmin universitetdə fəaliyyətini davam 
etdirir. 

MƏMMƏDOV SABİR CƏLİL OĞLU 

Sabir Məmmədov 1925-ci ildə anadan ” 
olmuşdur. Yeddiillik təhsil aldıqdan sonra 
1941-ci ildə Şəkidə Pedaqofii Texnikumu / 
bitirmiş, 1941 - 1943-cü illərdə Şəkinin İnçə- i" 
Zunud kənd məktəbində, 1943 - 1944-cü illərdə Şirinbulaq kən 
məktəbində, 1944 - 1945-ci illərdə Cunud kənd məktəbində 
müəllim işləmiş, 1945-ci ildə Bakıya gələrək, S.M.Kirov adına 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin 
türk dili şöbəsinə daxil olmuş, 1950-ci ildə oranı qurtarmışdır. 
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin əmrinə əsasən Gədəbəy 
rayonu Kiçik Qaramurad kənd orta məktəbinə müəllim təyin 
edilmişdir. 1967-ci ildə "Seyid Hüseynin həyat və yaradıcılığı" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və alimlik 
dərəcəsi almışdır. 1951 - 1960-cı illərdə Dövlət Təhlükəsizliyi 
Komitəsində işləmiş, 1969-cu ildə N.Gəncəvi adına Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin elmi-kütləvi şöbəsinin müdiri vəzifəsini 
tutmaq üçün müsabiqədə iştirak etmiş və ömrünün axırınadək 
bu vəzifədə işləmişdir. C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, 
M.Qorki və M.P.Vaqifin yubileyləri münasibətilə 
respublikamızın rayonlarında muzeyin keçirdiyi onlarca elmi 
sessiyanın təşkilində yaxından iştirak etmişdir. 

1971-ci ildə muzeyin ilk partiya təşkilatının katibi 
seçilmişdir. Mətbuatda çap olunan məqalələri (əsasən 10 
məqalə) Seyid Hüseynin yaradıcılığına həsr olunmuşdur. 

Sabir Məmmədov 1984-cü ildə vəfat etmişdir. 
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MƏMMƏDOV YUNİS MİRZƏMƏMMƏD OĞLU 

Yunis Məmmədov 1900-cü ildə anadan olmuşdur. Böyük 
Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 1925 - 1943-cü illərdə 

Azərbaycan diviziyasında batareya siyasi rəhbəri, diviziya 
siyasi şöbəsinin təlimatçısı işləmişdir. 1936-cı ildə Leninqradda 
hərbi-siyasi akademiyanı bitirmişdir. 

1943 - 1963-cü illərdə Vartaşen rayon Partiya Komitəsinin 
katibi, Şəki rayon ZDS İcraiyyə Komitəsinin sədri, Şəki sənaye 

kombinatının direktoru, kommunal-təsərrüfat şöbəsinin müdiri 

və s. vəzifələrdə işləmişdir. 1948-ci ildə Şəki rayon üzrə tütünçü- 

lük sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdur. Ona 

"Sosialist Əməyi Qəhrəmanı" kimi yüksək ad verilmiş (1949), 

"Qırmızı Ulduz" ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. 1963- 

cü ildən ittifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı idi. 

MƏMMƏDOV HÜMMƏT MUSA OĞLU 

Hümmət Məmmədov 1928-ci ildə anadan olmuşdur. 

1971-ci ildən Sosialist Əməyi Qəhrəmanıdır. Əmək fəaliyyətinə 
1942-ci ildə Çay-Qaraqoyunlu kənd kolxozunda başlamışdır. 

1950-ci ildən Bakıda metro tikintisində qazımaçı, 1952-ci ildən 

qazımaçılar briqadasının başçısı işləmişdir. 1973-cü ildən 

səhhətinə görə pensiyaya çıxmışdır. 

MƏMMƏDOV ARİF RAMAZAN OĞLU 

Arif Məmmədov 1944-cü ildə anadan olmuşdur. 1951-ci 

ildə Baş Göynük kəndindəki orta məktəbin birinci sinfinə daxil 

olmuş və 1961-ci ildə bitirmişdir. Bir müddət istehsalatda çalış- 

mış və 1964-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqofi 

Xarici Dillər İnstitutunun ingilis-Azərbaycan dilləri fakültəsinə 

daxil olmuşdur. Ali məktəbin 1 kursunun sonunda ordu sırala- 
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rına çağırılmış və 1966-cı ildə yenidən təhsilini davam etdirmiş 
və 1971-ci ildə ingilis-Azərbaycan dilləri üzrə müəllim ixtisası 

almışdır. tƏyinatla Bakının indiki Binəqədi rayonu XTŞ-yə 
göndərilmiş və müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

İşlədiyi məktəbdə öz fəallığı ilə və yenilikçiliyi ilə fərqlən- 

diyindən A.Məmmədov 1963-cü ildə Bakı şəhər Müəllimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutuna dəvət edilmiş və metodist vəzifəsinə 

təyin edilmişdir. Həmin il işlədiyi "Xarici dillərin tədrisi" kabi- 

netinin müdiri vəzifəsinə keçirilmişdir. 

A.Məmmədov ingilis, alman, fransız dilləri müəllimlərinin 

vaxtaşırı təkmilləşdirilməsi, yeni metod və metodologiyaların 

tətbiq edilməklə xarici dillərin öyrənilməsi məsələləri ilə bağlı 

fəaliyyətini həmişə yüksək səviyyədə qurmuş, işinin nəticələrini 

diqqət mərkəzində saxlayan bir mütəxəssis kimi Respublika 

Xalq Təhsili Nazirliyi tərəfindən həmişə təqdir olunmuşdur. 

Onun təkmilləşmə və metodiki işləmələrlə bağlı elmi və təcrübi 

fəaliyyəti "Respublikanın xalq təhsili əlaçısı" nişanına layiq 

görülməsi ilə nəticələnmişdir. 

Dəfələrlə Bakı şəhərində, eləcə də Mahaçqala, Qroznı, 

Moskva, Daşkənd şəhərlərində xarici dillərin tədrisi 

məsələlərinə həsr olunmuş konfrans və toplantılarda iştirak 

etmiş, öz elmi və təcrübi işlərini nümayiş etdirmişdir. 

A.Məmmədov ömrünün ən çiçəklənən dövründə 1993-cü 

ildə dünyasını dəyişmişdir. 

MƏMMƏDOV NURMƏMMƏD YAŞAR 

OĞLU 

Nurməmməd Məmmədov 1951-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Baş Zəyzid 

kənd səkkizillik məktəbini, 1968-ci ildə isə 

Orta Zəyzid məktəbini bitirmişdir. Elə həmin 

il Azərbaycan Politexnik İnstitutunun inşaat fakültəsinə daxil 
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olub, 1973-cü ildə əla qiymətlərlə başa vurmuş və Elmi Şuranın 
qərarı ilə institutda saxlanılmışdır. 

1985-ci ildə V.V.Kuybişev adına Moskva İnşaat 
Mühəndisləri İnstitutunun nəzdindəki ixtisaslaşdırılmış Elmi 
Şurada "İqlim göstəricilərinə görə qaz tələbatı reyimlərinin pro- 
qnoz edilməsi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 
texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Dissertasiya 
işi Bakı şəhər İstehsalat Qaz İdarəsində geniş tətbiq olunmuş, 
milyon-larla manat məbləğində iqtisadi səmərə əldə 
olunmuşdur. Bu günə qədər N.Y.Məmmədovun elmi 
axtarışlarının nəticələri Azəriqaz sistemində geniş tətbiq 
olunur. 

1977-ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetində assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində 

işləmişdir. Hazırda universitetin "Mühəndis sistemləri və 
qurğuları" fakültəsinin dekanıdır. Doktorluq dissertasiyası işini 
tamamlamaq ərəfəsindədir. 

N.Y.Məmmədov bir sıra beynəlxalq simpozium və 

konfransların iştirakçısı olmuşdur. 50-dən çox elmi əsərin, üç 

dərs vəsaitinin, 15-ə qədər metodik göstərişin müəllifidir. Onun 

rəhbərliyi altında dörd nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. 

N.Y.Məmmədov Beynəlxalq Kadrlar Akademiyasının 
professorudur. 

Elmi-tədqiqat işləri sahəsindəki uğurları ilə təlim- 
tərbiyədəki nailiyyətləri bir-birini tamamlayır. Gözəl pedaqoq, 

həssas müəllim, qayğıkeş tərbiyəçi və bacarıqlı təşkilatçı kimi 

universitetin müəllim və tələbə kollektivi arasında böyük nüfuza 

malikdir. Onunla münasibətdə olan hər kəs ilk tanışlıqdan 

humanizm və səmimiyyətin şahidinə çevrilir. 
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MƏMMƏDOVA ƏDİLƏ SƏTTAR QIZI 

Ədilə Məmmədova 1926-cı ildə anadan £ 

olmuşdur. İlk təhsilini Şəki 2 Ne-li orta 5 7 
məktəbində aldıqdan sonra Şəki Pedaqofi £ 
Texnikumuna daxil olmuş və oranı 1943-cü | 
ildə bitirmişdir. Bir müddət 10 No-li orta 
məktəbdə ibtidai siniflərdə dərs demişdir. Ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq təhsilini əyani davam etdirə 
bilmədiyindən 1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqofi 
İnstitutuna daxil olmuş, 1954-cü ildə müvəffəq qiymətlərlə 
bitirmişdir. 

1951-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin "Xarici ölkələrin 
iqtisadi və siyasi coğrafiyası" kafedrasında əvvəl laborant 
vəzifəsində çalışmış, sonra dissertant olaraq "Qafqaz kalendarı" 
materialları əsasında "Azərbaycanın əhalisi və kənd təsərrüfatı" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bu 
dissertasiya tarixi-coğrafi mövzuda olub, 1845 - 1917-ci illəri 
əhatə edir. Dissertasiyada "Qafqaz kalendarı" materiallarından 
istifadə edilib ki, bu mövzuda ilk dəfə müdafiə edilib. Elmi 
rəbəri respublikada tanınmış alim, əməkdar elm xadimi ргоР. 
H.B.Əliyev olmuşdur. 

1974-cü ildə müdafiə etdikdən sonra baş müəllim, 1991-ci 
ildən isə həmin kafedrada dosent vəzifəsindən çalışır. 20- -yə 
qədər məqalə, o cümlədən şərqşünaslıq fakültəsi tələbələri üçün 
"Türkiyə, İran və Əfqanıstanın coğrafiyası" dərs proqramlarını 
tərtib edib çap etdirmişdir. Məqalələri ADU, "Elm" və "Qızıl 
Şərq" nəşriyyatlarında çap edilmişdir. "Əmək veteranı" medalı 
ilə təltif olunmuşdur. 
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MƏMMƏDOVA ARİFƏ ƏLƏKBƏR QIZI ЕТРРАЫ və 

Arifə Məmmədova 1949-cu ildə anadan 
olmuşdur. Əslən Şəkinin Gəncəli 
məhəlləsindəndir. Bakı şəhəri 47 No-li orta | к 7 
məktəbi bitirib 1966-cı ildə Bakı Dövlət 1-77 7.4 
Universitetinin filologiya fakültəsinin rus / 
bölməsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə oranı bitirmiş, Elmi Şuranın 
qərarı ilə Moskva şəhərinə məqsədli aspiranturaya 
göndərilmişdir. 1980-ci ildə f.e.d., prof. Y.Qarayevin rəhbərliyi 
ilə "Azərbaycan tarixi ədəbiyyatında milli xarakter" adlı 
dissertasiyasını Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Elmi Şurasında müdafiə etmişdir. Müdafiədən 
sonra M.F.Axundov adıqna Rus dili və Ədəbiyyatı 
İnstitutunda müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində 
işləmişdir. 15-ə qədər məqalə və dərs vəsaitinin müəllifidir. 
Hazırda Slavyan Universitetində Slavyanşünaslıq fakültəsinin 
dekanı vəzifəsində işləyir. 

MƏMMƏDOVA RAHİLƏ İSMAYIL 
QIZI 

Rahilə Məmmədova 1944-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1962-ci ildə Şəki şəhər 

M.Füzuli adına 3 saylı məktəbi qurtarmışdır. 

Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Neft və 

Kimya İnstitutuna daxil olmuş, 1967-ci ildə bitirmişdir. 
İnstitutu əla qiymətlərlə qurtardığına görə Ali Təhsil 

Nazirliyinin sərəncamı ilə 1968-ci ildə həmin institutda assistent 

vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1973-cü ildə Azərbaycan EA-nın qiyabi aspiranturasına 

daxil olmuşdur. Kimya elmləri doktoru prof. S.İ.Sadıxzadə və 
k.e.n. M.A.Əhmədovun rəhbərlikləri ilə 1985-ci ildə "Sintez 
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nepredelğnıx xloraqidrinov i ix gpoksiproizvodnıx putem 

kondensaüii xloristoqo metallila s xlorkarbonilğnımi 

soedineniəmi" mövzusunda Azərbaycan Neft və Kimya 

İnstitutunun Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyasını 

müdafiə etmişdir. 

Dissertasiyada xlortərkibli karbonil birləşmələri ilə 

metallilxlorid puyis turşularının iştirakı ilk dəfə 

kondensləşdirilmiş və bu reaksiya tədqiq edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, sintez edilmiş , y - doymamış xlorhidrinlər və 

onların epoksitörəmələri effektli modifikator rolunu oynayır 

(PVX və GD-20 qatranı üçün). Onlar S-220 markalı sürtkü 

yağlarına aşqar kimi qatılır. Aparılan elmi tədqiqat işlərində 

əsasən doymamış xlortərkibli spirtlər və epoksi birləşmələr 

sintez edilmiş, Priis reaksiyası əsasında çoxsaylı yeni maddələr 

əldə edilmişdir. Sonra aromatik birləşmələrin spirtlərlə seolit 

katalizatorunun iştirakı ilə alkilləşməsi reaksiyası geniş 

öyrənilmişdir. Yeni sintez edilmiş epoksi birləşmələr, efirlər və 

spirlər modifikator, plastifikator və aşqar kimi geniş tətbiq 

sahəsi tapmışdır. Bu reaksiyalara görə müəlliflik şəhadətnaməsi 

almış və istehsalat üçün yeni texnoloyi sxemi hazırlanıb tətbiq 

edilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra 

Sumqayıtda Azərbaycan Sənaye İnstitutunda "Kimya 

istehsalının texnologiyası" kafedrasında assistent, 1971-ci ildən 

dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 

R.Məmmədova beynəlxalq elmi konfranslarda, 

"Ümumdünya qadın hərəkatı və Azərbaycan qadınlarının 

problemləri" mövzusunda beynədxalq konfransda iştirak 

etmişdir. 36 elmi məqalənin və 8 dərs vəsaitinin müəllifidir. 

R.Məmmədova kimya texnologiyası fakültəsi üzrə Elmi 

Şuranın katibi vəzifəsində çalışır. 
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MƏMMƏDOVA GÜLÜM ƏBDÜLƏLİ 
QIZI 

Gülüm Məmmədova 1947-ci ildə 

doğulmuşdur. 1965-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li 

orta məktəbi bitirmiş və M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Pedaqoği Xarici Dillər 

İnstitutuna daxil olmuşdur. 1970-ci ildə / 

institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Oxuduğu müddətdə 

özünü müsbət cəhətdən tanıtmış, fəal ictimaiyyətçi olmuşdur. 

1971-ci ildə müsabiqə ilə APDİ-yə müəllim vəzifəsinə 

seçilmişdir. İşlədiyi kollektivin və tələbələrin sevimlisinə 

çevrilmiş, onların problemlərini öz problemlərindən ayırmamış- 

dır. 

1990-ci ildən bu günə kimi "İngilis dilinin leksikologiyası" 

kafedrasında baş müəllim kimi çalışır. 

İşlədiyi müddətdə bir neçə dərs vəsaiti, metodiki işləmələr 

və məqalə yazmışdır. Son dövrlərdə "Mütərcim" yurnalında iki 

məqaləsi çap olunub. Ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında və eləcə 

də nəşrlərdə çap olunan onlarla elmi-publisistik məqalələri 

Gülüm Əbdüləli qızının yüksək intellektual səviyyəsinin 

göstəricisidir. 

MƏMMƏDOVA MEYXANIM VEYSƏL 

QIZI 

Meyxanım Məmmədova 1943-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1950-ci ildə Şəki şəhər 10 

No-li məktəbə daxil olmuş və 1960-cı ildə 

bitirmişdir. 1964-cü ildə sənədlərini | 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqofi Xarici Dillər 

İnstitutunun Avropa dilləri fakültəsinə təqdim etmiş və həmi
n il 

tələbə sıralarına qəbul edilmişdir. Ali məktəbdə öz çalışqanlığı 
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və əzmkarlığı ilə seçilən M.V.Məmmədova 1969-cu ildə ingilis 

dili üzrə tam kursu əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 

M.F.Axundov adına APDİ-nin "İngilis dilinin 

qrammatikası" kafedrasında laborant kimi əmək fəaliyyətinə 

başlayan M.Məmmədova əvvəlcə saat hesabı ilə dərs demiş, 

sonra isə ştatda olan müəllim kimi fəaliyyətini davam 

etdirmişdir. Elmə, təhsilə və tələbəyə olan məhəbbət onun bu alı 

məktəbdə 30 ildən artıq bir müddətdə işləməsinin əsas 

səbəbidir. 

Meyxanım Veysəl qızı təkcə ali məktəbə deyil, lazım olan 

digər tədris müəssisələrində bilik və bacarığını gənc nəslin təlim 

və tərbiyəsinə həvəslə həsr edən müəllimlərdəndir. 

1995-ci ildən Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 

ingilis dilindən eksperti kimi mühüm iş aparır. Abituriyentlərə 

kömək məqsədilə bir sıra tövsiyələrin və test toplularının 

hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. 

MƏMMƏDOVA SƏYYARƏ MÜRSƏL 

QIZI 

Səyyarə Məmmədova 1947-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1954-cü ildə M.Qorki 

adına Şəki şəhər 10 Ne-li orta məktəbi 

bitirmişdir. 1966-cı ildə M.F.Axundov adına 

PDİ-nin ingilis-Azərbaycan dilləri fakültəsinə ј 

daxil olmuş, 1971-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1973-cü 

ildən Bakı şəhər Səbail rayonunda 7 Ne-li ingilis dili təmayüllü 

məktəbdə ingilis dili müəllimi işləmiş, 1993-cü ildə öz ərizəsilə 

işdən azad olunmuşdur. 1995-ci ildən indiyə qədər ADDİ-nin 

"İngilis dilinin tərcüməsi" kafedrasında müəllim işləyir. 

S.M.Məmmədova praktik müəllim kimi ingilis dilinin 

incəliklərini tələbələrə öyrətməkdən yorulmayan, öz üzərində 

çalışan, nəzəriyyəni praktika ilə uyğunlaşdırmağa səy göstərən 
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geniş yaradıcılıq erudisiyasına malik müəllim kimi işlədiyi 
kollektivin dərin hörmətini qazanmışdır. 

MƏMMƏDOVA- 

KOSMODEMYANSKAYA DÜRRƏ 
ƏLABBAS QIZI 

olmuşdur. 1940-cı ildə Bakı Əczaçılıq 

Texnikumunu bitirmişdir. Baş leytenant kimi 

Böyük Vətən müharibəsi zamanı Qara Dəniz 
Donanmasında 43 No-li hərbi qospitalda çalışmış, 

Novorossiysk şəhərinin azad edilməsi uğrunda gedən 

vuruşlarda 18-ci ordunun tərkibində tibb işçisi kimi 

döyüşmüşdür. 1948-ci ildə ordudan tərxis olunmuş, 1949 - 1951- 
ci illərdə Leninqradda, 1951 - 1961-ci illərdə Uzaq Şərqdə hərbi 
qospitallarda işləmiş, 1961-ci ildən Bakıda Baş Apteklər İdarəsi 

sistemində çalışmışdır. SSRİ tibb əlaçısı, Azərbaycan SSR 

əməkdar səhiyyə işçisidir (1981). 1978-ci ildən respublika 

əhəmiyyətli fərdi pensiyaçıdır. 

1965-ci ildən Müharibə veteranları Sovet komitəsinin 

Bakı şöbəsinin sədr müavini olmuşdur. "Qırmızı Ulduz" ordeni 

və medallarla təltif edilmişdir. Onun həyat yolunu əks etdirən 

çoxlu oçerk, şer, povest və başqa ədəbi јапгагда yazılar 

mövcuddur. 

MƏMMƏDOVA SOVQAT BABA QIZI 

Sovqat Məmmədova 1931-ci ildə doğulmuşdur. Bideyiz 

kənd orta məktəbində oxumuşdur. 1948 - 1953-cü illərdə Şəki 

rayonundakı Lenin adına kolxozda manqa başçısı işləmiş, 

1949-cu ildə tütünçülük sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə 

nail olmuşdur. 1950-ci ildə ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı 
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verilmişdir. 

MƏMMƏDƏLİYEV FƏTULLAH 

CƏLALƏDDİN OĞLU 

Fətullah Məmmədəliyev 1928-ci ildə 

anadan olmuşdur. 1947-ci ildə Böyük Dəhnə 

kənd orta məktəbini bitirmişdir. Həmin il 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya 

fakültəsinə daxil olmuş, 1952-ci ildə universiteti qurtarmışdır. 

1952 - 1953-cü illərdə Şəkinin Orta Zəyzid kənd orta 

məktəbində əvvəlcə dərs hissə müdiri, sonra məktəbin direktoru 

vəzifəsində çalışmışdır. - 

F.C.Məmmədəliyev 1963-cü ildə Azərbaycan EA Qeyri- 

Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun qiyabi aspiranturasına daxil 

olmaqla bərabər, kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci 

ildə o, "İndium və halkogenlər əsasında AHIBVI - AIICVI, 

AHIBVI - АПТ 2CVI 3 tipli yarımkeçirici sistemlərin fiziki- 

kimyəvi tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək 

kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

F.Məmmədəliyev 1969-cu ildən ömrünün axırınadək 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin "Ümumi kimya" 

kafedrasında əvvəlcə assistent, sonralar isə baş müəllim 

vəzifəsində çalışmışdır. Bu müddət ərzində Fətullah müəllim 

pedaqoii fəaliyyətini davam etdirərək, 1984 - 1986-cı illərdə çap 

olunmuş "Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin 

metodiki işləmələri" və "Bioqeyri-üzvi və biofiziki kimya fənni 

üzrə praktiki məşğələlərin metodiki işləmələri" adlı iki hissədən 

ibarət dərs vəsaitlərinin müəlliflərindən biri olmuşdur. 

Pedaqoifi fəaliyyəti ilə yanaşı, F.Məmmədəliyev öz elmi 

axtarışlarını dayandırmamış, ölkəmizin daxilində və xaricində 

nəşr olunan elmi јагпаПагда 30-a yaxın məqalə çap etdirmiş, 

Moskva, Omsk və Leninqrad şəhərlərində keçirilmiş müxtəlif 
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elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 

F.Məmmədəliyev 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

MƏLİKOV YAVƏR ABDULKƏRİM 
OĞLU 

Yavər Məlikov 1947-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1962-ci ildə Orta Zəyzid kənd orta 
məktəbini bitirmişdir. 1966-cı ildə 

D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1971-ci з 

ildə təhsilini tamamlamışdır. 1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və 

İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunda mühəndis, elmi işçi, bölmə 
rəhbəri vəzifələrində çalışmış, 1974-cü ildə Moskvada SSRİ 

EA-nın Mərkəzi İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuşdur. 1977-ci ildə aspiranturanı 
bitirib əvvəlki iş yerinə qayıtmışdır. 

1981-ci ildə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda 
iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 

"Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin yaradılması və 

tətbiqi problemləri (Neft emalı və neft-kimya sahələrinin 

timsalında)" mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 

Müdafiədən sonra Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və 

İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunda bölmə rəhbəri vəzifəsində 

fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1986-cı ildən ADNA-da dosent 

vəzifəsində çalışır. 1985-ci ildə baş elmi işçi, 1991-ci ildə dosent 

adını almışdır. "Müasir mühasibat uçotu (Beynəlxalq təcrübə 

əsasında)" və "İnvestisiya layihələri üzrə biznes-plan" 

kitablarının, bir neçə monoqrafiyanın, iki dərs vəsaitinin və 50- 

dən çox məqalənin müəllifidir. 

- Onun iştirakı və rəhbərliyi ilə aparılan elmi-tədqiqat 

işlərinin yanacaq-ener)i kompleksi sahələrinin idarə edilməsi və 
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inkişafında həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti vardır. : 

Y.A.Məlikov 1998-ci ildən ADNA-nın Elm və texnika 

işləri üzrə prorektorunun müavini vəzifəsindədir və 18 elmi 

tədqiqat laboratoriyasını özündə cəmləşdirən elmi-tədqiqat 

şöbəsinin müdiri kimi bu işlərin planlaşdırılması və təşkili işləri 

ilə məşğuldur. 

O, SSRİ XTNS-də nümayiş etdirilmiş elmi tədqiqat 

işlərinin nəticələrinə görə bir gümüş və iki bürünc medalla təltif 

olunmuşdur. 

MƏSİMOV FİKRƏT ƏBÜLFƏT OĞLU 

Fikrət Məsimov 1948-ci ildə anadan ҹа 

olmuşdur. 1966-cı ildə Baş Küngüt orta ҝә – 2 

məktəbini qurtarmışdır. 1966-cı ildə ADU- . МР 

nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul 22 

olunmuş, 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə şə 

bitirmişdir. Fakültənin Elmi Şurasının qərarı ilə universitetin 

aspiranturasına qəbul olunmuş və 1975-ci ildə aspiranturanı 

başa vurmuşdur. Elə həmin ildə akademik Q.N.Cəlilovun 

rəhbərliyi ilə universitetin İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında 

"Çoxsaylı yataqlarda neft və qazın quyular sisteminə axını" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Namizədlik işinin nəticələri çoxlaylı neft yataqlarının 

istismarında istifadə edilmək üçün nəzəri və praktik əhəmiyyətə 

malikdir. 

F.Ə.Məsimov 1975-ci ildə Təhsil Nazirliyinin əmri ilə 

Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (indiki Texniki Universitet) 

işə göndərilmişdir. Hazırda Texniki Universitetin riyaziyyat 

kafedrasının dosentidir. 

Fikrət müəllim bir alim, ziyalı kimi çox təvazökar 

insandır. Elmə xidmət etməkdən söhbət düşəndə "mən nə 

etmişəm?" deyə cavab verir. Halbuki onun 35 elmi məqaləsi 
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(12-si Moskvada, 23-ü Bakıda nəşr olunmuşdur), bir dərs 

vəsaiti ("Diskret və hesablama riyaziyyatın elementləri", 5 ç.v., 

1990), Azərbaycan və rus dillərində 3 metodik göstərişi çap 
olunmuşdur. 

Hazırda göstərilən ali məktəbdə pedaqofi fəaliyyətini 
davam etdirir. 

MƏSİMOV ƏLİ ƏHMƏD OĞLU 

Əli Məsimov 1953-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1970-ci ildə Şəki şəhər 2 saylı orta 

məktəbi, 1975-ci ildə Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki İqtisad 
Universiteti), 1980-ci ildə Azərbaycan EA 

İqtisadiyyat İnstitutu nəzdindəki Bi: 
aspiranturanı bitirib, 1975 - 1976-cı illərdə Qazaxıstanın Taldı- 
Kurqan vilayətində hərbi xidmətdə olub. Ordudan tərxis 
olunduqdan sonra aspirantura təhsilini SSRİ Elmlər 
Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunda davam etdirib. 
Aspiranturanı bitirib Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan 
EA İqtisadiyyat İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1980 - 
1991-ci illərdə həmin institutda baş laborant, kiçik elmi işçi, 

elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. 

1985-ci ildə "Məhsulun keyfiyyətinin stimullaşdırılması" 

mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib iqtisad elmlər 

namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 

1991 - 1993-cü ildə dövlət hakimiyyət orqanlarında 

fəaliyyət göstərib. Prezident Aparatında iqtisadi məsələlər üzrə 

koordinasiya bölməsinin müdiri, Azərbaycan Xarici 

İnvestisiyalar Komitəsinin sədri, Dövlət İqtisadiyyat və 

Planlaşdirma Komitəsinin sədri və eyni zamanda həm də baş 

nazir səlahiyyətlərinin icraçısı vəzifələrində çalışıb. Müstəqil 

Azərbaycanın ilk iqtisadiyyat naziri olub. 1993-cü ildən 
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tutduğu baş nazirin iqtisadi islahatlar üzrə birinci müavini və 
iqtisadiyyat naziri vəzifələrindən istefa verib. 

1987 - 1992-ci illərdə iqtisadçılar birliyinin rəhbəri, 1993 - 
2000-ci illərdə Azərbaycan Demokratiyasının İnkişafı 
Fondunun prezidenti olub. 1992-ci ildən Azərbaycanın bir sıra 
tanınmış iqtisadçılarını özündə birləşdirən Müstəqil İqtisadçılar 
Birliyinin prezidentidir. İqtisadiyyatın aktual problemlərinə 
dair 500-dən artıq elmi-nəzəri və publisistik çalışmaların, 
məqalələrin və digər yazıların müəllifidir. Bir sıra məqalələri 
Almaniya, İsveç, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə çap 
olunub. Azərbaycanın iqtisadi müstəqillik konsepsiyası, 
İqtisadi böhrana qarşı təxirəsalınmaz tədbirlər proqramı, pul 
islahatı konsepsiyası, özəlləşdirməyə, aqrar islahatlara, sosial 
proseslərin tənzimlənməsinə dair proqramlar, eləcə də 1991 - 
1993-cü illərdə parlamentdə qəbul olunan 30-dan artıq qanun 
Əli Məsimovun bilavasitə rəhbərliyi və ya iştirakı ilə 
hazırlanmışdır. 

"İqtisadi tərəqqi proqramı"nın və "Azərbaycanda 
özəlləşdirmə" proqramının konsepsiyasının müəllifidir. Əli 
Məsimovun yazılarında iqtisadiyyatın makroiqtisadi cəhətdən 
tənzimlənməsinin aktual problemləri, neft və iqtisadi inkişaf, 
iqtisadiyyatın neftdənkənar sahələrinin inkişaf məsələləri, 
dövlət idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, struktur 
islahatları, özəlləşdirmə, aqrar islahatlar, korrupsiya, kölgə 
iqtisadiyyatı, daxili və xarici borclar, büdcə, vergi. və pul 
siyasəti, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı, yoxsulluğun 
aradan qaldırılması və sair bu kimi məsələlər xüsusi yer tutur. 

Türkiyə, ABŞ və Almaniyada bir sıra beynəlxalq 
məclislərdə iqtisadi inteqrasiya, Bakı - Ceyhan neft kəməri, 
bazar iqtisadiyyatı və demokratiya, özəlləşdirmə, yerli 
özünüidarə problemləri və s. mövzularda çıxışlar edib. 

ABŞ, Yaponiya, Türkiyə, Almaniya və digər ölkələrin 
alım və mütəxəssisləri ilə elmi yaradıcılıq əlaqələri saxlayır. 
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MƏCİDOV MƏCİD MƏMMƏD OĞLU 

Məcid Məcidov 1939-cu, ildə anadan olmuşdur. 1958-ci 
ildə Nuxa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. 1966 - 1971-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Universitetində oxumuş, ali təhsilini başa vurandan sonra 
ADU-nun "Genetika və darvinizm" kafedrasında 
saxlanılmışdır. Akademik U.K.Ələkbərovun rəhbərliyi altında 
"Selenli birləşmələrin sitoloği və sitogenetik təsirinin tədqiqi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, selenli birləşmələrin antimutagen 
effektinin üzə çıxarılması spontan və süni mutasiyaların 
universallığı ilə xarakterizə olunur. İşin praktik əhəmiyyəti 
odur ki, antimutagenlərin temperaturdan asılılıq təsiri üzə 
çıxarılmışdır. 

Müdafiədən sonra BDU-nun "Genetika və darvinizm" 
kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1990-cı ildən 
dosentdir. Konfranslarda, elmi sessiyalarda dəfələrlə iştirak 
etmişdir. 40 məqalə və tezisin müəllifidir. Xarici ölkələrdə iki 
məqaləsi çap olunmuşdur. 1992-ci ildə 10 ç.V. həcmində 
"Mutagenez və mutasiyanın analizi üsulları" adlı dərs vəsaiti 
nəşr edilmişdir. 

MƏCİDOV ŞAHBABA YAQUB OĞLU 

Şahbaba Məcidov 1920-ci ildə anadan olmuşdur. Şin 
kəndində təhsil almışdır. 1940-cı ildə Sovet ordusuna 
çağırılmışdır. 1941-ci ildən Ukraynanın Romnı şəhəri 
yaxınlığında ağır yaralanmış və əsir düşmüşdür. 1944-cü ildə o, 
İtaliyanın Ravenna vilayətində hərbi əsir düşərgəsindən başqa 
yerə aparılarkən yolda qaçmış və partizanlara qoşulmuşdur. 
Partizan ləqəbi Françodur. İtaliya Müqavimət Hərəkatının 
iştirakçısı olmuşdur. 1944 - 1945-ci illərdə Ş.Məcidov 28-ci 
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Qaribaldi briqadasının 7-ci rotasının tərkibində vuruşmuşdur. 
1945-ci ildə İtaliya Kommunist Partiyasına qəbul edilmişdir. 

Müharibədən sonra o, Punta Marina kəndində (İtaliya) ilk iri 
kooperativ yaratmış və 8 il onun sədri olmuşdur. 1955-ci ildə 

Azərbaycana qayıdan Ş.Məcidov Şəkidə, 1960-cı ildən isə 

Sumqayıtda ticarət sistemində işləmişdir. 2-ci dərəcəli Vətən 
müharibəsi ordeni və medallarla, o cümlədən İtaliyanın yüksək 

partizan medalı - "Qaribaldi Ulduzu" və İtaliya KP-nin qızıl 
medalı ilə təltif edilmişdir. 

MEHDİYEV TOFİQ VAHİD OĞLU 

Tofiq Mehdiyev 1953-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1970-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 

məktəbi bitirmişdir. Həmin il N.Nərimanov 

adına ATU-nun müalicə-profilaktika 

fakültəsinə daxil olmuş, 1976-cı ildə 

qurtarmışdır. İnstitutun 3-cü kursundan 6-cı 

kursuna qədər əlaçı təqaüdü almışdır. 1976 - 1977-ci illərdə 4 

saylı kliniki xəstəxanada "terapiya" ixtisası üzrə internatura 
kursu keçmişdir. 

İnstitutu bitirdikdən sonra Bakı şəhər 12 saylı 
xəstəxanaya terapevt təyin edilmiş və eyni zamanda Tibb 

Universitetində "Yoluxucu xəstəliklər" kafedrasında müəllimlik 

etmişdir. 1980-ci ildə ailə şəraiti ilə əlaqədar Şəkiyə köçmüşdür. 

1995-ci ildə N.Nərimanov adına ATU-nun ixtisaslaşmış Elmi 

Şurasında "Şəkərli diabetli xəstələrdə əmələ gələn trofiki-xora 

və qanqrenanın kompleks müalicəsi" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın mövzusu bir 

neçə ölkədə (Türkiyə, İsveçrə, Yaponiya) keçirilmiş elmi 

konqreslərin proqramına daxil edilmiş və yüksək rəylə qəbul 
edilmişdir. 

Elmi araşdırmanın mövzusu müasir səhiyyənin aktual 
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problemlərindən birinə - şəkərli diabetli xəstələrdə əmələ gələn 
trofiki-xora və qanqrenanın kompleks müalicəsinə həsr 

olunmuşdur. Müəllif bu xəstəlik hallarında ənənəvi müalicə 

üsullarından fərqli olaraq adekvat dozalarda rentgen terapiyası 

verməklə pozitiv effekt (8070) almağa nail olmuşdur. Bu 

müalicə üsulu hazırda da uyğun profilli xəstəxanalarda 

müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. 
Dissertasiya işinin elmi rəhbəri Moskvada Rusiya Elmlər 

Akademiyasının Endokrinolofi Elmi Mərkəzinin professoru, 

tibb elmləri doktoru A.İ.Buxman və ATU-nun uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru T.H.Qurbanov 

olmuşdur. 

T.V.Mehdiyev 1994-cü ildən Şəki rayonlararası 

endokrinolofi dispanserdə baş həkim vəzifəsində işləyir. 

1987 - 1997-ci illərdə Şəki Tibb Məktəbində müəllim, 

1994-cü ildən BDU-nun Şəki filialında baş müəllim, dosent 

vəzifəsində işləyir. 1997-ci ildə BDU-nun böyük Elmi Şurası 

T.V.Mehdiyevin Şəki filialının təbiət elmləri kafedrasına dosent 

vəzifəsinə seçilməsini təsdiq etmişdir. 

1996-cı ildə "Şəkərli diabet məktəbi" adlı monoqrafiyasını 

Bakıda "Azərnəşr"də, 1999-cu ildə "Endemik ur və yod 

problemləri" adlı monoqrafiyası (13,5 ç.v. həcmində) "Təbib" 

nəşriyyatında, 1997-ci ildə "Səmərəli qidalanma və pəhriz" adlı 

metodik tövsiyəsi Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Şurasının qərarı ilə 

çap olunmuşdur. 

1995-ci ildə "Trofiki xoralarda şüa terapiyası" adlı elmi 

məqaləsi Türkiyənin Kappodoli şəhərində keçirilən elmi 

konqresin proqramına daxil edilmiş və ingilis dilində nəşr 

edilmişdir. 

12 elmi məqaləsi "Azərbaycan Tibb yurnalı"nda çap 

edilmişdir. Bir neçə beynəlxalq konqreslərdə iştirak etmişdir. 

Səhiyyə Nazirliyi nəzdindəki Sent-Binsent deklarasiyası üzrə 

yaradılmış komissiyanın üzvü seçilmişdir. "SSRİ səhiyyə 
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əlaçısı" döş nişanı təltif olunmuş, respublikada nüfuzlu 
endokrinoloq kimi tanınmışdır. 

2000-ci ildə prezidentin fərmanı ildə ona "Əməkdar 
həkim" fəxri adı verilmişdir. 

2000-ci ildən N.Nərimanov adına ATU-nun "İl daxili 

xəstəliklər" kafedrasında doktorluq dissertasiyası işi üzrə 

dissertant kimi öz elmi tədqiqat işini davam etdirir. Doktorluq 

dissertasiyası "Şəkərli diabetli xəstələrdə impotensiyanın ikincili 

profilaktikası və müasir müalicə üsulları" mövzusuna həsr 
77 və çağdaş təbabətin aktual problemlərindən biri hesab 
edilir. 

MİRHƏSƏNOV NƏRİMAN MUSTAFA 
OGLU 

Nəriman Mirhəsənov 1949-cu ildə 
anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Kiçik Dəhnə кҝ 

kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1967-ci ildə İk 
H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Редадој: 220 ai 

İnstitutuna daxil olmuş və 1971-ci ildə biologiya fakültəsini 

fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1971-ci ildə təyinatla 

Şəki rayonunun Cəfərabad kənd orta məktəbində bir il müəllim 

işlədikdən sonra hərbi xidmətə getmiş və 1973-cü ildə 

Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutunun 

aspiranturasına daxil olmuşdur. 1979-cu ildə mərhum 
akademik Г.О.Мизгагауеујп rəhbərliyi altında "Payızlıq bərk 
buğdaların kəmiyyət əlamətlərinin irsən keçməsi və 
dəyişkənliyi" mövzusunda Azərbaycan EA Genetika və 
Seleksiya İnstitutunun İxtisaslaşmış Elmi Şurasında namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

Dissertasiyanın əsas mövzusu Azərbaycanda yetişdirilən 
yerli bərk buğdanın bəzi formaları ilə xaricdən gətirilmiş bərk 
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buğdanın formaları arasında aparılmış hibridləşmə nəticəsində 

alınmış hibridlərdə kəmiyyət əlamətlərinin dəyişkənlik 

spektrləri və irsən keçməsinin spesifikası tədqiq olunaraq 

gələcəkdə seleksiya sahəsində bərk buğdanın yeni forma və 

sortlarının alınması üçün zəngin seçmə materialının əldə 

edilməsindən ibarətdir. 

MOLLA CÜMƏ 

Molla Cümə 1854-cü ildə anadan 

olmuşdur. Savadlı olduğu üçün ona "molla" 

təxəllüsü verilmişdir. Şəkinin Baş Göynük 

mahalının Layısqı kəndində dünyaya göz 

açan aşığın yaradıcılığında klassik aşıq şerini 

şöhrətləndirən, ona əbədilik hüququ “ 

qazandıran əsas cəhət məzmun və forma zənginliyi ilə yanaşı, 

onların bir vəhdət, bütövlük təşkil etməsidir. O, əsasən, qoşma, 

gəraylı və müxəmməslər yazmışdır. 

Aşığın şerlərinin çoxu məhəbbət mövzusundadır və "İsmi- 

pünhan" adı ilə gözələ müraciət formasında yazılmışdır. "İsmi- 

pünhan"ın real bir surət olması şübhəsizdir. Aşığın "Neylədin, 

dünya", "Hayıf oldu", "Axtarın", "Alar bəzənir", "Ey dost" 

rədifli qoşmalarında "İsmi-pünhan"ın dünyasını dəyişməsi və 

onun bununla bağlı kədərinin sonsuz olduğunu ifadə etmişdir. 

Aşığın "Oldum" rədifli qoşmasında ehtiyacla bağlı daxili 

hissləri üstünlük təşkil edir. Onun şerlərinə musiqi yazılmış və 

bir çox gözəl nümunələr yaradılmışdır. Molla Cümənin "Mən" 

rədifli qoşması onun avtobioqrafik şeri hesab edilə bilər. Onun 

özü haqqında ən vacib sualların cavablarına bu şerdə rast 

gəlirik. Ustad aşıq özü haqqında çox gözəl məlumat verir. 

Aşıqlıq Adəmdən icad olubdur. 

Ol Adəm atanın nəvəsiyəm mən. 
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Nə qədər dünyaya aşıq gəlibdir, 

Küllü aşıqların anasıya mən. 

Aşıqlar anasıyam, şairlər kökü, 

Gəzərəm dünyada divanə təki. 
Mahalım Göynükdür, şəhərim Şəki, 
Layisqi kəndinin binasıyam mən. 

Binəm Layisqiyə düşübdür mehman, 
Pədərim Salahdır, madərim Reyhan, 
Vələdim Həsəndir, adım Süleyman, 
Familim Molla Oruc ədnasıyam mən. 

Aşnayam, gedərəm doğru yolunan, 
Bülbüləm, söhbətim olar gülünən, 
Danışsalar yetmiş iki dilinən, 
Ol qədər arifəm, qanasıyam mən. 

Molla Cümə 1920-ci ildə ermənilər tərəfindən 
öldürülmüşdür. Onun qəbri Aşağı Göynük kəndi ərazisindədir. 

MÖVLAZADƏ MƏHƏMMƏDHƏSƏN 
İSMAYIL OĞLU (ŞƏKUYİ) 

Məmmədhəsən Mövlazadə 1853-cü gəl 
ildə anadan olmuşdur. O, əvvəlcə Şəki 
mollaxasında, sonra Gəncə mədrəsəsində 
dini təhsil almışdır Azərbaycanın görkəmli ise 
din xadimi, Quranın ilk tərcüməçilərindən ДИ 
biri olmuşdur.Gəncə Cümə məscidində bir İİ 
müddət mollalıq etdikdən sonra İraqa getmiş və ali dini təhsil 
almışdır. 1893-cü ildə Tiflisdə Müsəlman Ruhani Məktəbində 
şəriət və fiqh müəllimi işləmişdir. Sonra Cəbrayıl və Gəncə 
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qəzalarının qazısı olmuşdur. Qazi kimi fəaliyyəti diqqəti cəlb 
etmiş və Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin İdarə 
Heyətinin üzvü seçilmişdir. 

İki ildən sonra Tiflis və Kutaisi şəhərlərinin qazisi olur. 
M.Mövlazadə burada din xadimlərindən imtahan götürən 
komissiyaya rəhbərlik edir, din xadimlərini attestasiyadan 

keçirir, kəbin kəsmək, talaq, vərəsəlik, doğum şəhadətnaməsi 

məsələləri ilə məşğul olur, məktəb, mədrəsə, pir, məscid, 

ziyarətgahların işlərinə nəzarət edir, xeyriyyə işlərində yaxından 
iştirak edir. 

1891-ci ildə M.Mövlazadənin fars dilində tərtib etdiyi 

hicri və milad təqvimi nəşr edilmişdir. Elm və maarifin 

himayəçisi olmuş, bütün soydaşlarını savadlanmağa 
çağırmışdır. Onun müsəlmanların təhsil və inkişaf 

məsələlərindən söhbət açan "Elmin imanları", "İndi isə diqqət 
və bacarıq" məqalələrində azadlıq və istiqlaliyyət tələbləri də 

incə ştrixlərlə ön sıraya çəkilmişdir. Məqalə geniş əks-səda 

doğurmuş, hətta fransız şərqşünası və dilçisi Lüsyon Buvanın 

"Purnal azyatik"də bu məqalələr barədə geniş təhlili nəşr 
olunmuşdur. 

1907-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şeyxülislamı 

vəfat etdikdən sonra M.Mövlazadə bu vəzifəyə yeganə layiq 

namizəd olsa da, çar Rusiyası Daxili işlər Nazirliyi onu 

mütərəqqi ideyalarına görə bu vəzifəyə təsdiq etmək istəmir. 

Lakin ziyalıların tələbi ilə 1908-ci ildə o, əvvəlcə şeyxülislam 

əvəzçisi, ilin ortalarında isə şeyxülislam seçilir. Qafqaz 

canişinliyinin təqdimatı ilə 1909-cu ildə vəzifədən azad olunur. 

Ərəb, fars və türk dillərini, Şərq ədəbiyyatını, tarixini, 

İslamı dərindən bilən şeyx tərcüməçiliklə də məşğul olur. Onun 

"Kitabül-əl bəyan, fi təfsirül əl Quran" adlı Quranın tərcümə- 

təfsiri kitabı müəllifinə böyük şöhrət gətirmişdir. Əsər 1908-ci 

ildə Tiflisdə "Qeyrət" mətbəəsində iki cilddə nəşr olunmuşdur. 

Kitabın mənəvi dəyərini nəzərə alaraq 1990-cı ildən sonra 
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Bakıda daha iki dəfə nəşr edilmişdir. 

Azərbaycan dilində yazılmış 4 cildlik "Zübdət üt-təvarix" 
əsərində ən qədim dövrlərdən başlamış XX əsrin əvvəllərinədək 

İslam ölkələrində baş vermiş hadisələrdən bəhs olunur. 4-cü 

cildin 1-ci hissəsində Teymurun Azərbaycana hərbi 

yürüşlərindən, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilər 
dövlətlərindən, Nadir Şahın şahın fəaliyyətindən danışılmışdır. 

Tarixi faktları ali ruhani xadim kimi şərh etmiş, Şeyx Şamil 

hərəkatı, 1905 - 1911-ci illər İran inqilabı və s. haqqında 
obyektiv məlumat verilmişdir. 

Şeyxülislam MəhəmmədHəsən Mövlazadə Şəkuyi 1932-ci 

ildə Tiflisdə vəfat etmiş və orada müsəlman qəbiristanlığında 

dəfn olunmuşdur. 

MÖVLA-ZADƏ VAQİF ZAHİD OĞLU /д 

Vaqif Mövla-zadə 1941-ci ildə anadan , $ 

olmuşdur. Orta təhsilinə Şəkidəki 10 Ne-li “4 
məktəbdə başlamış və 1958-ci ildə Bakının (| * 
190 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il i : 

Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil ә. 
olmuş və 1963-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə / 
başa vurmuşdur. İ a o 

Ali məktəbi qurtardıqdan sonra təyinatla Bakı 

elektroştamp zavodunda çilingər, mühəndis-konstruktor 

işləmiş, 1963 - 1965-ci illərdə əsgəri xidmətdə olmuş, 1965 - 

1966-cı illərdə Bakı şəhərində Ümumittifaq Neft Maşınqayırma 

ET və LK İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

1966-cı ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunda 
"Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında assistent 

vəzifəsində işlədikdən sonra 1969-cu ildə aspiranturaya qəbul 

olunmuşdur. 

Texnika elmləri doktoru, professor A.N.Rezinkov, baş 
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elmi işçi, texnika elmləri namizədi İ.P.Zaxarenkonun rəhbərliyi 

altında "Bərk xəlitələrin almaz dairələri ilə pardaqlama 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını 1973-cü ildə Kuybışev Politexnik İnstitutunda 

müdafiə etmişdir. 

Vaqif müəllim müdafiədən sonra Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında 
assistent, baş müəllim, 1977-ci ildən "Mühəndis qrafikası" 

kafedrasının müdiri, 1980-ci ildən Əlcəzairin Annaba 

Universitetində professor, 1985-ci ildən Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun "Maşınqayırma texnologiyası" kafedrasında baş 

müəllim, dosent, kafedra müdiri, professor vəzifələrində 

çalışmışdır. 
V.Mövla-zadə 1998-ci ildə "Kəsici alətlərin itilənməsi 

texnolo) proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyasını AzTU-nun 

İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında müdafiə etmişdir. 

O, 1968-ci ildən Kiyev, Moskva, Tolyatti, Riqa, Tallinn, 

Braunşveyq (Almaniya), Annaba (Əlcəzair) şəhərində keçirilən 

beynəlxalq simpoziumlarda iştirak etmişdir. 
Onun 100-dən çox çox elmi əsəri çapdan çıxmışdır. 

Onlardan bir monoqrafiya, bir dərslik, 8 dərs vəsaiti, 5 ixtira 

üçün müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 patent müəllifin 

yaradıcılığında xüsusilə qeyd olunmalıdır. 2 məqaləsi 

Almaniyada, 9-u Ukraynada, 8-i Rusiyada, 2-si Estoniyada 

çapdan çıxmışdır. 3 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

Vaqif müəllim elmi tədqiqatlarında maşınqayırma 

alətlərinin itilənməsi və maşın hissələrinin pardaqlanma emalı 

texnoloyi prosesində optimallaşdırılmasını nəzəri əsaslarla 

işləmiş, onun tərəfindən yeni pardaqlama üsulları yaradılmış və 

onların tətbiqi hesabına yüksək iqtisadi səmərə əldə edilmişdir. 

V.Mövla-zadə 1992 - 1997-ci illərdə AzTU-nun elm və 

texnika üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir. 1999-cu ildə 
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Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının texnika elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü 

seçilmişdir. AzTU-nun "Elmi əsərləri", "Təhsil" Cəmiyyətinin 
"Texnika" bilgisinin redaksiya heyətinin, Almaniya akademik 

Əlaqələr Xidmətinin Azərbaycan Respublikasında daimi 
komissiyasının üzvüdür. 

MÖVLAYEVA SƏMAYƏ ƏLƏKBƏR 
QIZI 

Səmayə Mövlayeva 1934-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1952-ci ildə Bakıdakı 18 saylı orta 

məktəbi bitirmiş, S.M.Kirov adına ADU-nun 

filologiya fakültəsinə daxil olmuş və 1957-ci 

ildə bu fakültəni qurtarıb Azərbaycan EA N.Gəncəvi adına 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təyinat almışdır. 1967-ci ildə 

işdən ayrılmamaqla Azərbaycan EA müxbir üzvü, prof. 

Ə.Mirəhmədovun rəhbərliyi ilə "Kaspi" qəzetində (1881 - 1919) 

ədəbiyyat və mədəniyyət məsələləri" adlı dissertasiya mövzusu 

üzərində çalışmışdır. 1971-ci ildə N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat 

İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının iclasında 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya az öyrənilmiş bir sahəni - "Kaspi" qəzetinin 

38 illik nəşri tarixini, onun səhifələrində publisistik məqalələri 

ilə çıxış edən H.Zərdabi, M.Şahtaxtlı, N.Nərimanov, 

A.M.Topçubaşov, Əhməd bəy Ağayev kimi görkəmli 

Azərbaycan yazıçı və ictimai xadimlərinin fəaliyyətini 

işıqlandırırdı. İş nəinki ədəbiyyatşünaslıq baxımından, 
həmçinin Azərbaycan dövri mətbuat tarixinin öyrənilməsi 
cəhətdən elmi-təcrübi əhəmiyyətə malikdir və ali məktəblərdə, 
yurnalistika fakültələrində mənbə kimi istifadə oluna bilər. 

S.Mövlayeva namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etdikdən sonra N.Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
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Muzeyində baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
O, respublikada (Bakı, Naxçıvan, Şəki) və Tbilisi, Riqa 

şəhərlərində keçirilən elmi-praktik konfrans və elmi 

sessiyalarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 50-dən artıq məqalənin 
müəllifi kimi respublika və respublikadan kənar (Moskva, 

Tbilisi) mətbuatda nəşr edilmiş, "Kaspi" (1881 - 1919) qəzetində 

ədəbiyyat və mədəniyyət məsələləri" monoqrafiyası (8 ç.v.) 

Bakıda 1984-cü ildə çap olunmuşdur. 
Dəfələrlə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı 

İnstitutunda dövlət imtahan komissiyasının sədri olmuşdur. 

Hazırda muzeyin elmi katıbıdır. 

MUSAYEV MƏMMƏDHƏNİFƏ 
RAMAZAN OĞLU 

Məmmədhənifə Musayev 1941-ci ildə 

anadan olmuşdur. Atası Ramazan kişi Oxud 

kəndinin mötəbər ağsaqqallarından biri, 

anası Səfruz xanım xeyirxah əməlləri ilə 

kənddə tanınmış ağbirçək olmuşdur. 

M.R.Musayev orta təhsilini Oxud kənd 

məktəbində almışdır. Həmişə fəxr edir ki, görkəmli maarif xadi- 

mi, qayğıkeş müəllim Nurpaşa Hümmətovun şagirdi olmuşdur. 

M.R.Musayev 1958 - 1962-ci illərdə N.Tusi adına ADPU- 

nun tələbəsi olub. Ali təhsilini başa çatdırdıqdan sonra Oğuz 

rayonuna təyinat alıb. Burada 1962 - 1963-cü illərdə ibtidai sinif 

müəllimi hazırlayan birillik pedaqoyi kursun rəhbər-müəllimi 

olub. 1964-cü ildə ordu sıralarında hərbi xidmətini başa 

vurandan sonra həmin rayon təhsil şöbəsində məktəb 

inspektoru vəzifəsinə təyin olunub. 1969-cu ilə qədər həmin 

vəzifədə işləyib. 

M.R.Musayev 1969-cu ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan 

Elmi-Tədqiqat Pedaqo)i Elmlər İnstitutunun əyani 
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aspiranturasına daxil olmuşdur. 1972-ci ildə burada təhsilini 
başa vurduqdan sonra Azərbaycan Mərkəzi Müəllimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutundakı "Pedaqogika-psixologiya" 

kafedrasına baş müəllim seçilmişdir. Həmin vəzifədə işlədiyi 

dövrlərdən indiyə qədər pedaqogikanın, pedaqofi 

psixologiyanın, məktəbşünaslığın dərinliklərinə yiyələnən bir 

alim kimi məşhurlaşmışdır. 

Təşkilatçılıq qabiliyyəti, elmi potensialı nəzərə alınaraq, 

o, 1978-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Müəllimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutuna direktor təyin edilmişdir. O, 

direktorluqla yanaşı, 1984-cü ilin avqust ayına qədər həmin 

institutda "Pedaqogika-psixologiya" kafedrasının müdiri 

vəzifəsini aparmışdır. İnstitutda rəhbər işlədiyi müddətdə 

nəinki respublikada, hətta keçmiş ittifaq miqyasında 

tanınmışdır. O, 1980 - 1985-ci illərdə keçmiş SSRİ Maarif 

Nazirliyinin Elmi Şurasının üzvü olmuş, burada Zaqafqaziya 
respublikalarını təmsil etmişdir. 

M.R.Musayev 1984 - 1999-cu illərdə respublika Təhsil 

Nazirliyində rəhbər vəzifələrdə çalışmış, xüsusi təşkilatçılıq 

qabiliyyətinə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdir. 

1999-cu ilin iyul ayından göndərişlə Azərbaycan Pedaqofi 

Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş 

İnstitutuna rektor təyin olunmuşdur. 

M.R.Musayev 1974-cü ildən pedaqofii elmlər namizədi, 

1997-ci ildən Naxçıvan Universitetinin professorudur. O, 

"Azərbaycan dili" dərsliklərinin müəllifidir. Azərbaycanın 

"Qabaqcıl maarif xadimi" və "SSRİ maarif əlaçısı" döş nişanları 

ilə təltif olunmuşdr. Dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, 500-ə qədər 

elmi, metodik, bədii, publisistik yazıların müəllifidir. 

Məmmədhənifə müəllim respublikada psixoloq, məktəbşünas, 

bacarıqlı təhsil təşkilatçısı kimi tanınır. 

O, eyni zamanda respublikanın ictimai-siyasi həyatında 
tanınmış şəxsiyyətlərindən biridir. "Şəki" Xeyriyyə 
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Cəmiyyətinin təsisçisi olmuş, Azərbaycan Demokratik 
Maarifçilik Partiyasının sədridir. 23 ildir ki, respublika radiosu 

və televiziyasında təhsil proqramları üzrə verilişlərin 
aparıcısıdır. 

M.R.Musayev eyni zamanda ölkədə sayılan 

vətəndaşlarımızdandır. O, Şəki üçün, onun adamları üçün 

yanan, yaxşıları ilə öyünən, onlara söz sığalı çəkməkdən 
yorulmayan bir vətəndaşdır. Məmmədhənifə müəllim 
qətiyyətli, dönməz, şəxsiyyətini hər şeydən uca tutan, 

əyilməyən, kimsəsizlərə dayaq olan bir insandır. 

MUSTAFAZADƏ VAQİF ƏZİZ OĞLU 

Vaqif Mustafazadə 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan musiqiçisi, 

pianoçu və bəstəkarıdır. Caz musiqisi 
banilərindən birincisidir. Musiqi sahəsində 

əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə 1979-cu ildə 

Azərbaycan SSR əməkdar artisti, 1982-ci ildə Azərbaycan SSR 

Dövlət mükafatı laureatı adlarına (ölümündən sonra) layiq 

görülmüşdür. 
1963-cü ildə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbini 

bitirdikdən sonra Gürcüstan Dövlət Filarmoniyasında 

"Qafqaz" caz-triosunu yaratmışdır. 1969 - 1970-ci illərdə 

Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində solist-pianoçu olmuş, 

"Leyli" vokal kvartetinə, "Sevil" vokal-instrumental 

ansamblına və "Muğam" instrumental ansamblına rəhbərlik 

etmişdir. Orifinal ifaçılıq üslubuna malik olan V.Mustafazadə 

Azərbaycan muğamları və xalq havalarını yaradıcılıqla 

işləmişdir. O, "Tallinn - 76", "Tbilisi - 78" Ümumittifaq caz 

festivallarının laureatı olmuş, bəstəkarların Monte-Karloda 8- 

ci beynəlxalq caz müsabiqəsində (Monako, 1978) birinci 

mükafata layiq görülmüşdür. Fortepiano və simfonik orkestr 
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üçün konsertin, "Muğam" simfoniyasının (tamamlanmamışdır) 

və s. əsərlərin müəllifidir. 

1979-cu ildə Daşkənddə konsert zamanı ürəyi 

dayanmışdır. 

MUSTAFAZADƏ MƏMMƏD 
ABDULKƏRİM OĞLU 

Məmməd Mustafazadə 1909-cu ildə 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi Şəkidə 

bitirdikdən sonra V.İ.Lenin adına 

Azərbaycan Pedaqoii İnstitutunun fizika- 

riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1935-ci 

ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1948-ci ildə fizika-riyaziyyat ixtisası üzrə namizədlik, 

1973-cü ildə isə "İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullar" ixtisası 
üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

1935 - 1960-cı illərdə elmi-tədqiqat institutlarında və ali 

məktəblərdə baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, laboratoriya 

müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1960-cı ildən ömrünün 

sonunadək Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda "Riyazi- 

iqtisadi modellər" laboratoriyasının müdiri vəzifəsində 

çalışmışdır. 

İqtisadi riyazi tədqiqatlar sahəsində görkəmli alim 

M.A.Mustafazadə respublikada bu sahənin yaranması və 
inkişafı üçün çox böyük əmək sərf etmişdir. 70-dən çox elmi 

tədqiqat əsərinin müəllifi olan alim tərəfindən xalq 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrində - neft və qaz yataqlarının 

optimal istismarı, müxtəlif yüklərin daşınmasının optimal 

planlaşdırılması, respublikada xalq təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı və istehlakı və digər məsələlər üzrə kompleks riyazi- 

iqtisadi modellərin qurulması istiqamətində mühüm elmi- 

tədqiqat işləri aparmışdır. 1984-cü ildə başqaları ilə birlikdə 
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Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatına layıq 

görülmüşdür. 
M.Mustafazadənin rəhbərliyi altında 12 nəfər namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Öz gərgin və səmərəli fəaliyyəti 

nəticəsində iqtisadi və riyazi məsələlərin həlli üçün elmi məktəb 
yaratmışdır. M.A.Mustafazadənin A.A.Mahmudov ilə birgə 
çap etdirdiyi "Riyaziyyatın iqtisadiyyata tətbiqi" monoqrafiyası 

respublika universitetlərində iqtisadi-riyaziyyat ixtisası üzrə 

təhsil alan tələbələrin praktik və nəzəri vəsaitinə çevrilmişdir. 
Görkəmli alim çox böyük elmi-ictimai iş aparmışdır. 

Azərbaycan EA-nın "İqtisadi problemlər", "Kibernetika" 

Əlaqələndirmə Şurasının, SSRİ EA-nın "Xalq təsərrüfatının 

optimal planlaşdırılması və idarə olunması" Elmi Şurasının 

Azərbaycan şöbəsinin üzvü, ümumi institut üzrə "İqtisadiyyatın 

aktual problemləri" seminarının rəhbəri olmuşdur. 

Onun xidmətləri respublika hökuməti tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı, "Şərəf nişanı" 

ordenləri və bir neçə medalla təltif olunmuşdur. 

M.A.Mustafazadə 1989-cu ildə vəfat etmişdir. 

MUSTAFAZADƏ FUAD MƏMMƏD 

OĞLU 

Fuad Mustafazadə 1939-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1962-ci ildə Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirmişdir. 

1963-cü ildə "VNİİTneftemaş"da işləmiş və 

həmin ildən də Politexnik İnstitutun "Metallar texnologiyası və 

metalşünaslıq" kafedrasına işə qəbul olunmuşdur. 1975-ci ildə 

Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun yaradılması ilə 

əlaqədar həmin instituta keçmiş və ömrünün sonuna qədər 

burada kafedra müdiri işləmişdir. 

F.M.Mustafazadə 1968-ci ildə Leninqrad şəhərində 
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namizədlik, 1986-cı ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir. Texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 
1988-ci ildən professor olmuşdur. 

F.M.Mustafazadə 80-dən çox elmi məqalənin, 5 metodik 
göstərişini və 3 ixtiranın müəllifidir. 

МУСТАФАЕВ ГАМИД ВЕИСАЛ ОГЛЫ 

F.M.Mustafazadə 1999-cu ildə vəfat etmişdir. 

o 
Гамид Мустафаев родилси в 1932 r. 2) 

Оконҹив бакинскукә среднкжо ипколу Ne 7 в 1 
1951 r. поступил Ha геолого-географиҹескии | У 
факулыгет Азгосуниверситета. В 1953 r. 
переводилси в МосковскиИ Государственныи / 1 би 
Университет, которыИ оконҹил в 1956 г. С 1956 по 1960 TT. 
работал B производственных opraHH3aıTax Киргизии и 
Азербаиджана. С 1960 г. по 1963 г. был аспирантом Института 
минералогии, кристаллографии, геохимии редких злементов 
(ИМГРӘ, Москва). С декабр 1963 r. по сеи дены работает в 
Институте геологии Академии Наук. 

B 1969 r. запитил кандидатскуко диссертапико Ha тему 
"Минералогин и геохимиа Далидагского гранитоидного 
интрузива", a B 1977 r. ему присуждена уҹенал степены доктора 
геол.-минералог. наук за диссертапико "Петрологин и 
особенности металлогении мезозонских гранитоидов Малого 
Кавказа". Работа представллет не толыко науҹныи, но и 
практиҹескиИ интерес. Прогнозы по расигиреникә минералыно- 
CPIDBEBOH базы республики были подтверждены открытием 
новых рудных залежеИ меди и молибдена в сев. ҹасти Малого 
Кавказа. Им опубликованы более 100 статеи в науҹных 
журналах республики и зарубежных стран, две монографии: 
Мезозоиские гранитоиды Азербаиджана и особенности их 

металлогении". Баку, Әлм, 1977 (8,5 п.л.) и "МезозоИские 
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магматиҹеские формапии Малого Кавказа и свазанное с ними 
әндогенное оруденение" (в соавторстве). Баку, Әлм, 1988 (10 

п.л.). Г.В.Мустафаев входил в оргкомитеты Всесокозных 
COBEHIAHHİ, докладҹик во многих международных 
конференпилх. Проводил науҹные исследованин COBMECTHO со 
спепиалистами Москвы, Ленинграда, Тбилиси. Ҹлен 

петрографиҹеского и металлогениҹеских Комитетов по Крым- 
Карпат-Кавказу, спепиализированных уҹеных советов 
г.Тбилиси, Азгосуниверситета и Института геологии по 
запите докторских диссертапии. 

За подготовку 5 кандидатов наук в 1992 г. полуҹил звание 

профессора. Кроме Toro, периодиҹески ҹитает лекпии на 

геологиҹеском факулытете Бакинского Госуниверситета, или 

возглавлает Государственнуко Әкзаменапионнуко Комиссикә по 

геологии. BpeMs от времени оказывает консулыгапионнуко 

roMoHib Иранским геологам. Г.В.Мустафаев с 1977 r. ивллаетси 

руководителем лаборатории, a последние 10 лет возглавлает 

отдел петрологии и металлогении Института Геологии АН 

Азербаиджана. 

Профессор Г.В.Мустафаев ивллетси заслуженным 

геологом Азербаиджана. 

МУСТАФАЕВ ВЕИСАЛ НУРМАМЕД ОГЛЫ 

Веисал Мустафаев родилси в 1894г. C 1912 r. наҹал cBöro 

педагогиҹескуко делтелыност уҹителем в наҹалыноИ ипколе. В 

1920 r. организовал первукә H единственнуко в Аз.ССР переезда 

в Баку в 1926 r. (Справка Наркомпроса от 14.09.1929 r. No 

6/15472). Стартее поколение хоротпо помнило извеснукә 

далеко за пределами r. ППеки "Нумуне мектеби". B әти же годы 

В.Н.Мустафаевым (согласно справке Наркомпроса) впервые в 

Аз.ССР применил в торускоИ иколе Гусовскуко программу и 

комплекснуо систему, был руководителем первых в 
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Азербаиджане комплексных методиҹеских курсов дли уездных 
уҹителеИ в Нухе (1925 r.) и ms Бакинских уҹителеи в Баку (в 
1926 r.). написал оригиналыныИ труд на TEOPKCKOM азыке по 

методиҹеским вопросам ("Ҹто такое программа Гуса и 
комплекснан система H KaK по H€İ заниматһси"), составил 
педагогиҹескиИ и психологиҹескиИ словары на TEOPCKOM азыке, 
соавторстве KHHTH по родному азыку H др. Таким образом в 
педагогиҹескоИ дедтелыносты В.Н.Мустафаева в 20-е годы 
важное место занимало внедрение HOBEHMHX методов 
обуҹенин в практику азербаиджанских (1кол и создание 
уҹебных пособии на азербаиджанском азыке. 

B 1935 r. B Азернепре выходит 3-им изданием 
написанныи им "Буквары", a в 1936 r. книга "Организапин 
досуга октабрат и пионеров". 

Имеа второи диплом в 1937 - 41 rr. занимаетси враҹебнон 
делтелыностыо в раионах Азербаиджана. С 1942 по 1946 rr. он 
находитси в ссылке в Казахстане. В 1946 r. был награжден 
медалыо "За доблестыныИ и самостохҹтелынын труд в период 
Великои Отеҹественнои Вонны". Однако ему не было 
pa3pereHo вернутыси B республике. 

С 1948 по 1951 rr. работал в Апггабадском 
Педагогиҹеском Институте, а затем Туркменском 
Гос.Университете. во BpeMs Апгабадского землетрасениҹ. Он 
один из редких выживигих, первым оказывал мед.помоты 
раненым и вытапјил из под омломков разрупгенного ридом 
детсада 11 детеи. B әти же годы им был написан "Буквары" на 
туркменском азыке, напеҹатаннал в соавторстве. Запитил 
кандидатскукә диссертадико 

С 1951 по 1959 гг. работал допентом в Саранском 
Гос.Университете МордовскоИ АССР. За әтот период были 
опубликованы книги: "Урок в COBETCKOİİ иколе" (5 п.л.), 
"Воспитание сознателыноН дисииплины в ипколе" (12 п.л.), 
переизданнал в Москве в 1964 r., "Опыт преподаванин труда в 
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наҹалыных классах" (3 п.л.) и рад статеИ. В.Н.Мустафаев был 

реабилитирован после смерти. Сконҹалси он в Баку, в 1975 г. 

MUSTAFAYEV MƏHƏRRƏM QAFAR 
OĞLU 

Məhərrəm Mustafayev 1906-cı ildə 

anadan olmuşdur. 1921-ci ildə Bakı kişilər 
gimnaziyasına daxil olmuş və 1926-cı ildə 
bitirmişdir. Həmin ildən Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin təbiət bölməsində təhsilini 

davam etdirmişdir. 1930-cu ildən "İnsan və 
heyvanların fiziologiyası" kafedrasında aspiranturaya qəbul 

olunaraq İ.P.Pavlovun tələbəsi olan P.Y.Rostovçevin 

rəhbərliyi altında işləmişdir. 
M.Q.Mustafayev 1933 - 1938-ci illərdə Azərbaycan Tibb 

İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsində oxumuş və oranı 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1943 - 1945-ci illərdə Bakı 

feldşer və diş həkimi məktəbinin direktoru işləmişdir. 
1948 - 1954-cü illərdə M.Q.Mustafayev Azərbaycan Tibb 

İnstitutunda dekan vəzifəsində çalışmışdır. 1954 - 1976-cı 

illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun 

"Fiziologiya" kafedrasının müdiri, 1976 - 1986-cı illərdə isə 

həmin kafedranın professoru olmuşdur. 

O, 70 elmi işin, o cümlədən 5 dərsliyin müəllifidir. 1957-ci 

ildə "Azərbaycan Sovet Ensiklopedisiyası"nın 

yaradıcılarındandır. Orada fiziologiya sahəsi üzrə 40 elmi 

məqalə nəşr etdirmişdir. Təbabət, biologiya və populyar elm 

sahələrindən 18 kitabı və 11 јагпај məqaləsini Azərbaycan 

dilinə çevirərək tərcüməçi alim kimi böyük şöhrət qazanmışdır. 

Elmi-pedaqoii kadrların hazırlanmasına rəhbərlik edən 

prof. M.Q.Mustafayev uzun müddət respublika fiziologiya 

cəmiyyətinin rəhbəri, İ.P.Pavlov adına ümumdövlət fiziologiya 
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cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü olmuşdur. "Səhiyyə əlaçısı" 
döş nişanı, "Şərəf nişanı" ordeni, "Əmək qəhrəmanı" medalı ilə 
təltif edilmişdir. 

Prof. M.Q.Mustafayev özünə və iş yoldaşlarına qarşı 

həmişə tələbkarlığı, eyni zamanda həssaslığı və qayğıkeşliyi ilə 
fərqlənmişdir. Onun həyat yolu xalqına və vətəninə layiqli və 

təmiz qulluq nümunəsidir. Oğlu professor Arif Mustafayev bu 
görkəmli elm adamının ləyaqətli davamçısıdır. 

MUSTAFAYEV ARİF MƏHƏRRƏM 
OĞLU 

Arif Mustafayev 1942-ci ildə anadan 

olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 

1960-cı ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan 

Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə- 
profilaktika fakültəsinə daxil olmuş və oranı bitirdikdən sonra 

Şəkidə işləmişdir. 1967-ci ildən Tibb İnstitutunun "Uşaq 

cərrahiyyəsi" kafedrasının aspirantı olmuşdur. O, 1969-cu ildə 
"Uşaqlarda cərrahi müdaxilələr zamanı böyrəküstü vəzinin 

qabıq maddəsinin funksional vəziyyəti" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

A.M.Mustafayev 1969 - 1977-ci illərdə "Uşaq 
cərrahiyyəsi" kafedrasında assistent, 1977 - 1986-cı illərdə isə 

həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışmışdır. O, 1985-ci 

ildə Moskva şəhərində "Uşaqlarda yanıq şokunun patogenetik 

müalicəsi" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. 

A.Mustafayev 1986-cı ildən "Uşaq cərrahiyyəsi" 

kafedrasının professoru kimi fəaliyyət göstərir. O, 1986 - 1990- 

cı illərdə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb 

İnstitutunun pediatriya fakültəsinin dekanı vəzifəsində 
çalışmışdır. 
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A.Mustafayev 8 monoqrafiya - "Uşaqlarda kəskin qarın", 

"Uşaqlarda yanıq şoku", "Uşaq cərrahiyyəsindən praktiki 

məşğələlər", "Uşaqlarda anadangəlmə divertikullar", "Ruh 

haqqında yenilik", "Uşaqlarda yanıqların müalicəsinə dair", 

"Azərbaycan cərrahları" və s. uşaq cərrahiyyəsinin müxtəlif 

sahələrinə aid 157 elmi əsərin, 7 metodik göstərişin, 5 ixtiranın, 

8 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 

Onun səyi nəticəsində 1974-cü ildən M.Nağıyev adına 

BŞTTYX-nin nəzdində uşaq yanıq mərkəzi yaradılmış və 

hazırda fəaliyyət göstərir. 

Prof. A.Mustafayevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda 

uşaq kombustioloqlar məktəbi yaranmışdır. 

10 müxtəlif mövzulu nəmizədlik və doktorluq 

dissertasiyalarına rəhbərlik etmişdir. 

A.M.Mustafayev SSRİ səhiyyə əlaçısı və SSRİ XTNS-nin 

gümüş medalı ilə təltif edilmişdir. O, uşaq cərrahiyyəsi və 

kombustiologiya sahələrinin respublikamızın hüdudlarından 

kənarda tanınan yeganə görkəmli mütəxəssisidir. 

MUSTAFAYEV QURBANƏLİ 

ABDURƏHİM OĞLU 

Qurbanəli Mustafayev 1926-cı ildə 

anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şəki şəhər 7 

saylı orta məktəbində almış, 1948-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsinə daxil 

olmuş və 1953-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Sonra 

Moskvada Ümumittifaq Geofiziki-Kəşfiyyat Üsulları Elmi- 

Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 

1959-cu ildə Moskva şəhərində M.K.Polşkovun rəhbərliyi 

ilə "Seysmik məlumatların geoloyi interpretasiyasının yeni 

imkanları" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. 1960 - 1965-ci illərdə Azərbaycan EA Geologiya 
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İnstitutunda işləmişdir. 
Sonra isə 1965-ci ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan 

Respublikası DNŞ GMG İB-nin AzərGeofizika ETİ-də 
laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

O, 1975-ci ildə Moskva şəhərində "Neft-qaz yataqlarının 
birbaşa axtarışının seysmik metodları" mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

İlk dəfə fiziki hadisə - neftli-qazlı çöküntülərdə seysmik 
dalğaların yüksək udulma effekti məhz Q.Mustafayev 
tərəfindən aşkar və təcrübi yolla təsdiq edilmişdir. Bunun 
əsasında seysmik kəşfiyyatla neft-qaz yataqlarının birbaşa 
axtarışı üsulları işlənib hazırlanmış və müvəffəqiyyətlə tətbiq 
edilmişdir. 

Q.A.Mustafayevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə 
Azərbaycan, Orta Asiya, Qərbi Sibir və Gürcüstanda seysmik 
kəşfiyyatla neft-qaz yataqlarının birbaşa axtarışı üsullarının 
tətbiqi əsasında bir sıra neft və qaz yataqları aşkar edilmişdir. 

Kəşfiyyat geofizikasında mühüm əhəmiyyəti olan birbaşa 
axtarış üsullarının əsasları və tətbiqinin nəticələri 
Q.A.Mustafayevin 60-dan çox elmi əsərində, 11 ixtirasında 
çoxsaylı elmi hesabat və tövsiyələrində öz əksini tapmışdır. О, 
bir çox beynəlxalq simpozium, konfrans və sərgilərdə məruzə Yə 
eksponatlarla iştirak etmişdir. 
. Q.A.Mustafayev uzun müddət Azərbaycan EA Geologiya 
İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının üzvü olmuşdur. 

O, rəhbərlik etdiyi laboratoriyada öz məktəbini yaratmış 
bu məktəbin davamçıları olan dörd elmlər namizədi və oşlaşdı 
mütəxəssis yetişdirmişdir. 

Q.A.Mustafayev 1998-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 
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MUSTAFAYEV BAHƏDDİN MƏMMƏD 

OĞLU 

Bahəddin Mustafayev 1903-cü ildə - Ж- 

anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şəki realnı - 

məktəbində almışdır. Sonra o, məktəblərdə 

fizika fənnindən dərs deməklə məşğul 

olmuşdur. 1924-cü ildə M.Əzizbəyov adına 

Bakı Politexnik İnstitutunun kənd təsərrüfatı fakültəsinə daxil 

olmuş və təhsilini başa çatdırmışdır. O, təhsil illərində Bakının 

Balaxanı və Suraxanı qəsəbələrində fəhlə fakültələrində fizika 

fənnindən dərs demişdir. 

1930 --1933-cü illərdə Moskvada Ümumittifaq Kənd 

Təsərrüfatının Elektrikləşməsi İnstitutunda (VİGSX) aspirant 

olmuş və 1934 - 1935-ci illərdə həmin institutda elmi işçi 

vəzifəsində çalışmışdır. 1936-cı ildə Bahəddin müəllimə 

V.İ.Lenin adına Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasının (VASXNİL) Elmi Şurasının qərarı ilə kənd 

təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. Ali 

Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə o, 1938-ci ildə "Kənd 

təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi" kafedrasının dosenti adını 

almışdır. 

B.M.Mustafayev 1936-cı ildə Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunda işləməyə başlamış və "Kənd 

təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi" kafedrasının ilk müdiri 

olmuşdur. Bahəddin müəllim 42 il bu kafedraya rəhbərlik 

etmişdir. 

1967-ci ildə institutda Kənd təsərrüfatının 

elektrikləşdirilməsi fakültəsi təşkil edilmişdir. Bu fakültənin 

yaradılması və təşəkkülündə fakültənin ilk dekanı 

B.M.Mustafayevin böyük zəhməti olmuşdur. Kafedra 

müdirinin rəhbərliyi ilə kafedrada tələbələr üçün 15-dən artıq 

tədris vəsaiti və metodik işləmələr hazırlanır. Müəllim və 
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tələbələrin iştirakı ilə əyani tədris üçün elektrik stansiyası, 
transformator yarımstansiyası quraşdırılıb işlədilir, xüsusi 

stendlər düzəldilir. Bahəddin müəllimin rəhbərlik etdiyi 
kafedrada "Kənd təsərrüfatı istehsalatının kompleks 
elektrikləşdirilməsinin layihələşdirilməsi üsulu və onun elmi 
əsaslarının işlənməsi" mövzusunda elmi-tədqiqat işləri aparılır. 

Bu tədqiqatların aparılması elektrik qurğularının kənd 

təsərrüfatı obyektlərində etibarlı işi və elektrik eneriisinin sərfi 
relimi kimi vacib məsələlər öyrənilib respublikanın 
rayonlarında və respublikadan çox-çox uzaqlarda - Çelyabinsk 

və digər rayonlarda istehsalata tətbiq edilir. 

B.M.Mustafayevin apardığı elmi tədqiqat işləri 130-dan 

artıq elmi əsərdə, o cümlədən 20 müəlliflik şəhadətnaməsində öz 
əksini tapmışdır. O, "Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi 
və elektrikləşdirilməsinə dair texniki terminlər lüğəti"nin 
tərtibində (Bakı, Azərbaycan EA Nəşriyyatı, 1963) fəal iştirak 

etmişdir. 

Bahəddin müəllim elmi kadrlar hazırlanması işinə də 

xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 10 elmlər 
namizədi hazırlanmışdır. O, bir sıra ümumittifaq konfranslarda 

(Moskva, Daşkənd, Tbilisi, Yerevan, Çelyabinsk və s.) məruzə 

ilə çıxış etmişdir. 

Dövlət onun əməyini qiymətləndirərək "Əməkdə 

fərqlənməyə görə" (1942), "Qafqazın müdafiəsinə görə", "1941 - 

1945-ci illər Vətən müharibəsi dövründə fədakar əməyə görə", 

"Əmək veteranı" medalları və ölkənin elektrikləşməsinə dair 

Dövlət Komissiyasının (QOGLRO) Fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 

Bahəddin müəllim 1985-ci ildə vəfat etmişdir. 
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MUSTAFAYEV HƏSƏN BƏKİR OĞLU 

Həsən Mustafayev 1919-cu ildə anadan 

olmuşdur. İlk təhsilini 11 Ne-li məktəbdə 

almışdır. 1935 - 1936-cı illərdə Şəki şəhər 

Pedaqofi Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmişdir. 1936 - 1937-ci dərs ilində Şəki 

şəhərindəki 11 Ne-li orta məktəbdə müəllim işləmişdir. 1937-ci 

ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Darülfünuna daxil 

olmuş və 1943-cü ildə fizika-riyaziyyat fakültəsini qurtarmışdır. 

Ali məktəbi qurtardıqdan sonra təyinatla Şəki şəhərinə 

qayıdaraq burada 11 Ne-li orta məktəbdə, eyni zamanda ikillik 

müəllimlər institutunda, İ.V.Stalin adına Şəki Pedaqoli 

Məktəbində və Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda riyaziyyat 

müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 1952-ci ildə Şəki rayon 

pedaqoii kabinəsinə riyaziyyat üzrə üsulçuluq vəzifəsinə təyin 

edilmişdir. 

1961-ci ildə Bakıya qayıdıb dissertant kimi elmi işlə 

məşğul olmuş və S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetində müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 

1966-cı ildə akademik M.L.Rəsulovun rəhbərliyi altında 

"Çıxıqlar üsulunun sərhəd şərtlərində yüksək tərtibdən 

törəmələr daxil olan birölçülü qarışıq məsələlərin həllinə tətbiqi" 

mövzusunda fizika-riyaziyyat elmlər namizədi alimlik dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın 

diferensial tənliklər nəzəriyyəsi sahəsində böyük elmi və praktik 

əhəmiyyəti vardır. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 

ömrünün axırına qədər S.M.Kirov adına ADU-nun "Riyazi- 

fizika tənlikləri" kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent 

vəzifələrində işləmişdir. Bu müddətdə o, 30-dan artıq elmi 

məqalə yazmış, bir sıra konfrans, konqres və sessiyalarda 

iştirak etmişdir. 
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Həsən Mustafayev 1987-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

MUSTAFAYEV NAZİM PİRMƏMMƏD 
OĞLU 

Nazim Mustafayev 1941-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1948-ci ildə Şəki şəhər 10 saylı orta 

məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1958-ci ildə 

oranı bitirmişdir. Həmin ildə Bakı Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul 

olunmuş və oranı 1963-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə başa 

vurmuşdur. 1963 - 1966-cı illərdə BDU-nun aspiranturasında 

oxumuşdur. 1966-cı ildən Azərbaycan EA Aşqarlar Kimyası 
İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük mühəndis və böyük elmi işçi 

vəzifələrində çalışmışdır. 

1983-cü ildə "Motor yağları üçün aşqar kompozisiyaları" 

laboratoriyasının müdiri seçilmişdir. 1988-ci ildən isə həmin 
laboratoriyanın da daxil olduğu "Aşqar kompozisiyaları" 

şöbəsinə və "Transmissiya və sənaye yağları üçün aşqar və aşqar 

kompozisiyaları" laboratoriyasına rəhbərlik edir. 

1968-ci ildə "Ksantokenat, tiol və arilxlorfosfitlər 

əsasında kükürd və fosorlu birləşmələrin sintezi və sürtkü 

yağları üçün aşqar kimi tədqiqi" mövzusunda namizədlik, 1991- 
ci ildə isə "Tiokarbonat turşularının törəmələri əsasında sürtkü 
yağları üçün yeyilmə və siyrilməyə qarşı təsirli aşqarların 

yaradılmasının elmi əsasları" mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə "neft-kimyası" 
ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüşdür. 

Professor N.P.Mustafayevin elmi fəaliyyətində kükürd 
üzvi birləşmələri, xüsusən, tiokarbonat turşuları törəmələrinin 
sintezi, onların yeyilmə və siyrilmə xassələrinin tədqiqi mühüm 
yer tutur. Kimyəvi quruluş və yağlama xassələri arasında 
qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirmək məqsədilə ksantokenat, 
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ҺД АДДА Noy y Aş Әр Лә зилә әдәди ərinə səs 

ver ит клипи ҹи? 

КР. 

———жжиф 

ditiokarbamat və tritiokarbonat turşularının funksional 

qrupların təbiəti və molekuldakı yeri ilə fərqlənən çox müxtəlif 

efirləri sintez edilmişdir. Maddələrin məqsədyönlü sintezi 

prosesində tiokarbonat turşuları törəmələrinin bir sıra yeni 

alınma üsulları, o cümlədən, ksantokenat turşularının a, b - 

doymamış turşulara və turşu efirlərinə birləşməsi, amin və 

karbonsulfidin akrilonitril, akril və malein turşuları efirlərinə 

birgə birləşməsi, hidroksimetilksantokenat və 

tritiokarbonatların homokondeksləşməsi, habelə spirt, 

merkaptan və aminlərlə kondensləşməsi üsulları işlənib 

hazırlanmışdır. Bu tədqiqatlar nəticəsində onun tərəfindən üzvi 

kimyanın çox perspektiv bir sahəsi - tiokarbonat törəmələri 

kimyası inkişaf etdirilmişdir. Onun tərəfindən yaradılmış və 

istehsal texnologiyası hazırlanmış yeni aşqarlar, transmissiya və 

sənaye yağları Rusiya Federasiyasında tətbiqini tapmış, O 

cümlədən yeyilməyə qarşı İXP-14M aşqarı Yaroslav neft emalı 

zavodunda 1990-cı ildən istehsal edilir. 

Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə yaradılmış motor yağları 

"Azərneftyağ" İstehsal Birliyində istehsal edilir. Yuxarıda qeyd 

edilən istiqamətdə apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələri 124 

elmi əsərdə, o cümlədən 70-dən çox müəlliflik 

şəhadətnaməsində öz ifadəsini tapmışdır. O, 1 elmlər doktoru 

və 4 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

N.Mustafayev neft kimyası, sürtünmə və yeyilmə 

problemləri ilə bağlı MDB ölkələrində keçirilən beynəlxalq 

simpozium və konfranslarda iştirak etmiş və məzmunlu 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 

MUSTAFAYEV RÜFƏT HƏTƏM OĞLU 

Rüfət Mustafayev 1933-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1949-cu ildə Şəki şəhər 10 No-li 

orta məktəbində təhsil almışdır. 1949 - 1950- 
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ci tədris ilində K.Marks adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutuna daxil olmuş, 1954-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə 

qurtarmışdır. Təyinatla Bakı şəhərində maliyyə ixtisası üzrə işə 

getmişdir. 1954 - 1959-cu illərdə Bakı şəhərinin rayon və şəhər 

maliyyə şöbələrində inspektor, Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyində baş iqtisadçı vəzifələrində çalışmışdır. 

1960-cı ildən S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin "Maliyyə-kredit" kafedrasının əyani aspirantı 

olmuşdur. 

1965-ci ildə prof. A.A.Trivusun rəhbərliyi altında 

"Kolxozların kreditləşdirilməsi" mövzusunda ADU-nun iqtisad 

fakültəsinin Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyasıı müdafiə 

etmişdir. Dissertasiya işində respublikamızın pambıqçılıq 

kolxozlarının kreditləşdirilməsi təcrübəsi təhlil edilmiş və 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində nəzəri və praktik əhəmiyyət 

kəsb edən tövsiyə və konkret təkliflər verilmişdir. 

1965-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisad 

fakültəsinin "Maliyyə-kredit" kafedrasında müəllim, 1966-cı 

ildən baş müəllim, 1971-ci ildən isə D.Bünyadzadə adına 

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun adı çəkilən 

kafedrasında dosent vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda 

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "Bank işi və pul 

tədavülü" kafedrasının dosentidir. 

Nəşr olunmuş "SSRİ-nin maliyyəsi və krediti" (9 ç.v., 

1973), "SSRİ-də pul tədavülü və kredit" (5 ç.v., 1981), "SSRİ- 

nin pul-kredit sisteminin tarixi" (5,5 ç.v., 1989) dərs 

vəsaitlərinin müəlliflər kollektivinin üzvü olmuş, 43 elmi məqalə 

və tezisi, tədris-metodik vəsaitləri çap edilmişdir. 

İnstitut və respublika elmi-praktik konfranslarında 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 

R.Mustafayevin müasir şəraitdə pul-kredit 

münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri istiqamətində 

apardığı elmi tədqiqatların nəzəri və praktik əhəmiyyəti ondan 
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ibarətdir ki, Azərbaycanda pul tədavülünün sağlamlaşdırılması 

ilə bağlı konkret tövsiyə və təkliflər hazırlanmışdır ki, bunlar 

respublikamızda pul tədavülünün və eləcə də bankların 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və sabitliyin təmin olunması üçün 
istifadə oluna bilər. 

O, 1968 - 1969-cu illərdə D.Bünyadzadə adına AXTİ-nin 
axşam fakültəsi üzrə dekan müavini, 1970 - 1974-cü illərdə 
Maliyyə-statistika fakültəsinin əyani təhsil üzrə dekanı, 1988 - 

1999-cu illərdə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə- 
İqtisad İnstitutunun Bakı filialında, daha sonralar onun 
bazasında yaradılmış Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun 

"Pul tədavülü və kredit", "Bank əməliyyatları və pul tədavülü" 

kafedralarının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
R.H.Mustafayev Az.Dİİ-nin maliyyə-kredit fakültəsi üzrə 

elmi seminarın rəhbəri, institut Elmi Şurasının üzvüdür. 

Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 1983- 
cü il 25 may tarixli qərarı ilə ona yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlanmasında müvəffəqiyyətlərinə görə Fəxri Fərman 

verilmişdir. Əmək veteranıdır. 

MUSTAFAYEVA SƏDAYƏ İSMAYIL 
QIZI 

Sədayə Mustafayeva 1926-cı ildə | 

anadan olmuşdur. Azərbaycanın xalq Mı 

artistidir. Müxtəlif illərdə Şəki, Ağdaş və фа 
Göyçay teatrlarında fəaliyyət göstərmişdir. 

1950-ci ildən C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət 

Dram Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Sara, Gültəkin ("Solğun 

çiçəklər", "Aydın", C.Cabbarlı), Xuraman, Şirin ("Vaqif", 

"Fərhad və Şirin", S.Vurğun), Həyat, Bənövşə ("Həyat", 

"Kəndçi qızı", M.İbrahimov), Nargilə ("Sən həmişə 

mənimləsən", İ.Əfəndiyev), Anacan ("Anacan", Y.Əzimzadə), 
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Zərri ("Həmyerlilər", A.Məmmədov), Emiliya ("Otello", 

V.Şekspir), Aliyə ("Dairəni genişləndirin", 1.Qasımov) və s. 

Kinoda çəkilmişdir ("Qanun naminə", "Şərikli çörək", "Gün 

keçdi", "Qayınana"). 

MUSTAFAYEVA MƏSMƏ YAQUB QIZI 

Məsmə Mustafayeva 1928-ci ildə : 

anadan olmuşdur. Şəkidə orta məktəbi 

bitirib, Moskva Dövlət Universitetinin 

toxuculuq fakültəsində oxumuşdur. Ali 

təhsilini bitirdikdən sonra Şəki İpək 5 

Kombinatında çalışmışdır. Daşkənd Toxuculuq İnstitutunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, müvafiq kafedrada 

dosent işləmişdir. 

MUSTAFAYEVA SƏMAYƏ MƏMMƏD 

QIZI 
-——. 
ттр 
Tərc əya 

Səmayə Mustafayeva 1948-ci ildə = 

anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Oxud kənd b 

orta məktəbinin birinci sinfinə getmiş, 1963- S. 

cü ildə Şəki Pedaqoyi Məktəbinə daxil olub 

1967-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmişdir. Elə həmin ildə V.İ.Lenin adına ADPİ-nun tarix 

fakültəsinə qəbul edilmişdir. Oranı Lenin təqaüdü, fərqlənmə 

diplomu ilə 1971-ci ildə qurtarıb Elmi Şuranın qərarı ilə 

institutda saxlanılmış, aspiranturaya daxil olmuş və namizədlik 

dissertasiyası üzərində işləmişdir. 

1985-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, tarix 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Təvazökar, 

qayğıkeş və səmimi bir insan olan Səmayə xanım hazırda 

ADPU-da dosent vəzifəsində çalışır. 
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МУСТАФАЕВА НАЗИЛИ МУСТАФА FA - 

КЫЗЫ : 

Назила Мустафаева родиласы в 1950 

году. В 1967 году законҹила 

среднеобразователынукә итколу. 

В 1967 году поступила в 

Азербаиджанскин Институт Народного 

Хозииства - Аз.ИНХ-а им. Д.Буниат-заде на факулыгет 

"Әкономика и планирование народного хозаиства", которыи 

законҹила в 1971 году, полуҹив высијее образование по 

спепиалыности "Планирование народного хозлиства", с 

квалификаииеИ әкономиста. 

С 1973 года работает в Институте Әкономике АН 

АзербаиджанскоИ Республики: в 1973 году - младиим 

науҹным сотрудником, B 1983 году запитила кандидатскуко 

диссертапики Ha тему: "Проблемы совериенствованил 

распределенинл и перераспределенин напионалыного дохода в 

сокозноИ республике", с 1989 года переведена на должносты 

стариего науҹного сотрудника, в 1994 году реппением BAK 

АзербаиджанскоИ Республики присвоено звание старијего 

науҹного сотрудника. 

B 1998 году утверждена тема докторскоИ диссертапии по 

проблемам формированил макрозкономиҹеских пропорпиИ в 

АзербаиджанскоИ Республике в период перехода к рыноҹным 

отнопенинм. 

В настозттем времлҹ занимает должносты ведујдего 

науҹного сотрудника и имеет звание старигие науҹного 

сотрудника. Имеет 45 опубликованных науҹных работ. 
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NADİROV NADİR HÜSEYNBALA 
OĞLU 

Nadir Nadirov 1950-ci ildə anadan | 

olmuşdur. 1963-cü ildə Baş Layısqı kənd orta 

məktəbinin 8-ci sinfini bitirib, Bakı Politexnik 

Texnikumuna daxil olmuş və 1967-ci ildə 

fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb "texnik-hidrotexnik" ixtisasına 
yiyələnmişdir. 1967-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
"Hidromeliorasiya" fakültəsinə daxil olmuş və 1972-ci ildə 
institutu da fərqlənmə diplomu ilə qurtarmış və "hidrotexnika 
mühəndisi" ixtisası almışdır. 

N.H.Nadirov 1972-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunda 
çalışır. Kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, laboratoriya müdiri, bölmə 
müdiri vəzifələrində işləmişdir. Elmi-tədqiqat işləri kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin suvarma texnikası və texnologiyasının 
əsaslarını işləyib hazırlamağa, su ehtiyatlarından kənd 
təsərrüfatı sahəsində səmərəli istifadə olunmasına, 
proqramlaşdırma və intensiv texnologiyalar tətbiq etməklə 
yüksək məhsuldarlığa nail olmaq məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. 

N.H.Nadirov 1973 - 1977-ci illərdə istehsalatdan 
ayrılmamaqla Az.ETH və Mİ-nin aspiranturasında oxumuş və 
1980-ci ildə Moskva şəhərində - Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat 
Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunda namizədlik 
dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır. Eyni zamanda N.H.Nadirov 1980-ci 
ildə "Abşeron yarımadasının qeyri-münbit torpaqlarında 
yoncanın suvarılma refiminin tədqiqi və işlənib hazırlanması" 
işinə görə respublika Lenin komsomolu mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur. 

2001-ci ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Elm 
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və Elmi-texniki əlaqələndirmə" idarəsinin rəisi vəzifəsinə irəli 

çəkilmişdir. 
N.H.Nadirov 50-yə yaxın elmi və elmi-populyar əsərlərin 

müəllifi, eləcə də Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətə malik 

olan suvarılan ərazilərin suvarma üsulları və texnikasına görə 

rayonlaşdırılması və "Kənd təsərrüfatı bitkilərinin su tələbatı 

normativləri" kimi elmi-tədqiqat işlərinin rəhbəridir. Onun 

"Bakinski raboçi" qəzetində çap olunan "Dizləri üstündə 

oturdulmuş elm" (16 may 1989-cu il) məqaləsində qaldırılmış 

problemlərlə bağlı Nazirlər Sovetində iki müşavirə keçirilmiş, 

problemlərin həlli üçün geniş miqyaslı tədbirlər işlənib 

hazırlanmışdır. 

N.H.Nadirov iki elmlər namizədi yetişdirmiş, hazırda 

doktorluq dissertasiyasını bitirmək üzrədir. 

NƏBİBƏYOV RÜSTƏM HÜSEYNBƏY 

OĞLU 

Rüstəm Nəbibəyov 1923-cü ildə anadan 

olmuşdur. Atası podpolkovnik Hüseynbəy fə 

Qasım bəy oğlu və əmiləri polkovnik Bəhram 

bəy, kapitan Vahid bəy və Zahid bəy 30-cu 

illərdə sovet quruluşuna qarşı aparılan 

mübarizənin fəal iştirakçıları olduqlarından 

bolşeviklər tərəfindən repressiyaya məruz qalıb-lar. ü 

Böyük qardaşı Tamerlanın da hökumətə qarşı etdiyi 

çıxışlara görə qırmızılar tərəfindən öldürüldüyü bildirilir. Üç 

uşaqla tənha qalan anası Göyçək xanım Tahirbəyova ailənin 

dolanacağını təmin etmək üçün Şəkidəki uşaq evində tərbiyəçi- 

müəllim işinə düzəlir. Sonralar təhsili və savadı imkan 

verdiyindən onu həmin müəssisəyə müdir vəzifəsinə irəli 

çəkirlər. 
Uşaql ar böyüdükcə ailədə tələbat artdığından 1938-ci ildə 
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bütün dərslərdən əla qiymətlər alan, rus dili, fizika və riyaziyyat 
fənlərindən fövqəlsavada malik səkkizinci sinif şagirdi balaca 
Rüstəm işləmək qərarına gəlir. Ona oxuduğu, Azərbaycanın ən 
qədim təhsil ocaqlarından biri olan 5 saylı orta məktəbdə 
yuxarı siniflərdə müəllim işləmək təklif olunur və o bu işin 
öhdəsindən layiqincə gəlir. 1940-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən 
sonra R.Nəbibəyov 1942-ci ildə Şəkidəki ikiillik Müəllimlər 
İnstitutunu, daha sonra isə Bakıda ADU-nun mexanika- 
riyaziyyat fakültəsini əla qiymətlərlə başa vurur. 

Yüksək biliyə və intellektual səviyyəyə malik Rüstəm 
müəllim özü də repressiyaya məruz qalmış, bəy ailəsinin övladı 
olduğuna görə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşmişdir. Uzun illər 
ərzində çalışdığı elmi işinə müsbət rəy ala bilmir. Lakin bütün 
bunlara baxmayaraq, o, böyük həvəslə gənc nəslin əsl türk 
övladı kimi yetişməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. 

1959-cu ildə görkəmli dövlət xadimi İmam Mustafayevin 
təşəbbüsü ilə Nazirlər Kabinetində məsul vəzifəyə təyin edilən 
R.Nəbibəyov müəllimlik peşəsinə daha çox bağlı olduğundan 
Sov.İKP üzvü olmadığını bəhanə gətirərək həmin işdən öz 
xahişi ilə azad olunub yenidən Şəkiyə qayıdır. Uzun illər rus dili 
və ədəbiyyatı fənnini tədris etməyinə baxmayaraq, bu sahədə ali 
təhsili olmadığından 60-ci illərdə o, M.F.Axundov adına Rus 
dili və ədəbiyyatı institutunun qiyabi şöbəsinə daxil olur. 
Buranı da əla qiymətlərlə başa vurub üçüncü diplomunu alır. 
Müxtəlif vaxtlarda Şəki şəhər Xalq Maarif Şöbəsində təlimatçı 
və inspektor vəzifələrinə təyin edilsə də, hər dəfə öz xahişi ilə 
işdən çıxıb və məktəbdə işləməyə üstünlük verib. 

Rüstəm müəllim asudə vaxtlarını texniki yaradıcılıq işinə 
sərf edib və düzəltdiyi yeni qurğular müxtəlif diplomlar və 
şəhadətnamələrə layiq görülüb. 1965-ci ildə onun ixtira etdiyi 
avtomat dəftərsatan Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisində mükafata layiq yer tutmuş və buna görə də ona 
müəlliflik şəhadətnaməsi verilmişdir. 
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İşlədiyi dövrdə R.Nəbibəyovun zəhməti dövlət və 

hökumət tərəfindən qiymətləndirilmiş, fəxri fərmanlar və 

medallarla təltif olunmuşdur. 

Ömrünün son illərində Rüstəm Nəbibəyov Şəki Pedaqofi 

Texnikumunda işləmiş və 1987-ci ildə vəfat etmişdir. 

NƏBİYEV İZZƏT ƏHMƏD OĞLU 

İzzət Nəbiyev 1923-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1930-cu ildə Bakı şəhərində 132 F”” = : 

saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 1935-ci ildə 25 

Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə daxil 

olmuş və 1940-cı ildə tar sinfini bitirmişdir. 

Həmin il M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 

(hazırda ADNA) energetika fakültəsinə daxil olub və 1949-cu 

ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1941 - 1942-ci illərdə 

hərbi aviamühəndislər məktəbinin kursantı olmuşdur. 1942 - 

1945-ci illərdə Xolzunov adına Gəncə zavodunda pilot 

aviasilahlar üzrə ser)ant-mexanik işləmişdir. 

İ.Nəbiyev 1951-ci ildə Moskvada Molotov adına 

Energetika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1954-cü 

ildə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1954 - 

1956-cı illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 

İnstitutu "Elektrik ölçmələri və qurğularının 

avtomatlaşdırılması" kafedrasında assistent işləmişdir. 1956-cı 

ildə ona SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi yanında 

AAK-ın qərarı ilə ona dosent diplomu verilmişdir. 1956 - 1960- 

cı illərdə həmin kafedranın dosenti olmuşdur. 

1960-cı ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunda avtomatika üzrə respublikada ilk 

fakültənin - İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması 

fakültəsinin əsas yaradıcılarından biri olan İ.Ə.Nəbiyev onun 

ilk dekanı seçilmişdir. 
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O, 1972-ci ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. Dəfələrlə xaricdə və 

keçmiş SSRİ-nin bir çox şəhərlərində simpozium, konfrans, 

konqres, sessiya və s. tədbirlərdə iştirak etmişdir. 1970-ci ildən 

ömrünün axırına qədər M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunda "Avtomatika, telemexanika və 

elektronika" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni 
zamanda 1957-ci ildən ömrünün axırına qədər ETLİ 

"Neftkimyaavtomat" - neft və kimya sənayesində kompleksli 

avtomatlaşdırma Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda 

(Hazırda "Neftqaz-avtomat" EİB) əvəzçiliklə işləmişdir. 1974- 

cü ildən SSRİ xalq təhsili üzrə Dövlət Komitəsinin Elmi- 

Metodiki Şurasının "Avtomatika və texniki sistemlərin 

idarəetməsi" bölməsinin sədr müavini, həmin şuranın 

Respublika Komitəsi bölməsinin sədri olmuşdur. 1977-ci ildə 
SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

qərarı ilə ona professor elmi adı verilmişdir. 1977 - 1980-ci 
illərdə Azərbaycan KP MK yanında Marksizm-Leninizm 
Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

İ.Nəbiyev telemexanikaya dair Azərbaycan və rus 

dillərində dərsliklərin, 9 monoqrafiyanın, 200-ə yaxın 

məqalənin, 45 ixtiranın, 6 yeni yaratdığı cihazın müəllifidir. 5 
elmlər doktoru, 70-dən çox elmlər namizədi hazırlamışdır. 

O, SSRİ XTNS-nin qızıl, gümüş, bürünc medalları ilə 
təltif edilişdir. 1971-ci ildə neft və kimya sahəsində elmi 

tədqiqatların inkişafında və yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlanmasında nailiyyətlərinə görə SSRİ Ali və Orta İxtisas 

Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 1946-cı ildə 

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 1941 - 1945-ci 
illərdə Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbə 

medalı ilə təltif olunmuşdur. Sonralar 1966, 1976, 1986-cı 

illərdə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 20, 30, 40 illik 
yubiley medalları ilə təltif edilmişdir. 
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Ona 1984-cü ildə SSRİ Cihazqayırma, Avtomatlaşdırma 
Vasitələri və İdarəetmə Sistemləri Nazirliyinin "Cihazqayırma 
əlaçısı" nişanı və SSRİ-nin "Fəxri ixtiraçısı", 1981-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 

Azərbaycan SSR Əməkdar elm və texnika xadimi fəxri adı 

verilmişdir. 1969-cu ildə Sov.İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər 

Sovetinin qərarı ilə "SSRİ-nin Dövlət mükafatı laureatı" fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

İzzət Nəbiyev 1993-cü ildə vəfat etmişdir. 

NƏBİYEV MƏMMƏDSALEH HƏMİD Ş 
OĞLU İ 

Məmmədsaleh Nəbiyev 1934-cü ildə ди 
anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Şəki şəhər — 

M.F.Axundov adına 2 No-li orta oğlan 2-0 

məktəbinə daxil olmuş və 1953-cü ildə oranı 

bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

geolofi-coğrafiya fakültəsinə qəbul olunmuş və 1956-cı ildə 

mühəndis-geoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. Ali məktəbi 

qurtardıqdan sonra 1958-ci ildən ömrünün axırınadək 

Geologiya İnstitutunda işləmişdir. 
Onun elmi fəaliyyəti çökmə süxurların litologiyası və 

geokimyası ilə bağlı olmuşdur. 1965-ci ildə "Şamaxı-Qobustan 

vilayətinin pont çöküntülərinin litologiyası" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Böyük Qafqazın və 

Naxçıvanın fanerozoy çöküntülərinin litologiyası və geokimyası 

ilə məşğul olmuşdur. O, bütün elmi işlərini akademik 

Ə.Sultanovun rəhbərliyi altında aparmışdır. Kiçik Qafqazın 

Solehit-Ağdam və Araz zonaları ərazisinin iri miqyaslı geoloyi 

planalması üçün istinad çəkilişlərinin və stratiqrafik sxemlərin 

tərtib olunmasında iştirak etmişdir. 36 elmi məqalənin 

müəllifidir. 
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M.Nəbiyev 1996-cı ildə dünyasını dəyişmişdir. 

NƏSİBOV QURBAN HACIBABA OĞLU 

Qurban Nəsibov 1955-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1962 - 1972-ci illərdə Şəkidəki 11: 
saylı orta məktəbdə oxumuş və oranı $ 

bitirmişdir. Həmin il M.Əzizbəyov adına kö 
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
energetika fakültəsinə daxil olmuş və 1977-ci 

ildə başa vurmuşdur. Təyinatla Mingəçevir şəhərinə 

göndərilmiş və Su Elektrik Stansiyasında mühəndis vəzifəsində 

işləmişdir. 

1979-cu ildə Şəkiyə qayıtmış və ət-süd kombinatında 

mühəndis elektrik kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1980-ci ildən 

hərbi xidmətə çağırılmış və zabit kimi Yerevanda taqım 

komandiri vəzifəsində çalışmışdır. 1983-cü ildə ordudan tərxis 

olunmuş və Daşkəsən rayon hərbi komissarının köməkçisi təyin 
edilmişdir. 

1984-cü ildə Saratov şəhərində SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 

nəzdində təşkil olunmuş 6 aylıq xüsusi kursu bitirmişdir. 1986 - 
1989-cu illərdə Astara, 1989 - 1991-ci illərdə Tovuz Rayon 
Hərbi komissarlıqlarında müavin işləmişdir. 1991-ci ildə 
Daşkəsən rayonuna hərbi komissar göndərilmişdir. Erməni 
qəsbkarlarının Azərbaycan ərazilərinə hücumlarının ardı-arası 
kəsilməyən həmin il Q.H.Nəsibov Daşkəsən özünümüdafiə 
taborunu yaratmış və ona komandirlik etmişdir. 

1993-cü ildə Şəmkir rayon hərbi komissarının müavini, 
1994-cü ildə Biləsuvar rayonunun hərbi komissarı və həmin il 
Şamaxı rayonunun hərbi komissarı vəzifələrinə göndərilmişdir. 

1997-ci ildən Bakı şəhəri Səbayel RHK 4-cü şöbəsinin rəisi 
vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hazırda polkovnik-leytenant 
rütbəsini daşıyır. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, müharibə 
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veteranıdır. 

NƏSRULLAYEV MƏMMƏD ƏHMƏD OĞLU 

Məmməd Nəsrullayev 1937-ci ildə anadan olmuşdur. 

İbtidai məktəbi Çapağan kəndində, 7 illik məktəbi 1953-cü ildə 

Aşağı Küngüt kəndində başa vurmuşdur. 1954 - 1955-ci illərdə 

Şəkidə "Kənd Təsərrüfatı maşınlarının mexanikləşdirmə 
məktəbi"ni (birillik) bitirmişdir. 

1956-cı ildə Sumqayıta köçmüş və Boru Yayma 

zavodunda çilingər kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bir ildən sonra 

məişət xidməti kombinatının saat təmiri sexinə işə keçir. 

1961-ci ildə Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun 

nəzdindəki ikiillik məşqçilik məktəbinə, 1963-cü ildə isə həmin 

instituta daxil olur. Həmin il eyni zamanda ADU-nun İqtisad 

fakültəsinə girir. 1968-ci ildə ABTİ-ni, 1970-ci ildə 

D.Bünyadzadə adına XTİ-ni bitirir. 
1963 - 1964-cü tədris ilində Sumqayıtdakı 10 saylı orta 

məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1968-ci ildə yaxşı 

göstəricilərinə görə onu RXMŞ-də bədən tərbiyəsi üzrə 

metodist vəzifəsinə irəli çəkilir. 

Tezliklə Məmməd müəllimin həm də iqtisadçı ixtisasın 

olmasına əsaslanaraq yerli idarəçilik qurumları onun istəyinin 

əksinə olaraq Sumqayıt şəhər kooperativ ticarət idarəsinə 

rəhbər vəzifəyə təyin edir. 

Az bir müddətdən sonra yenidən təhsil sisteminə qayıdan 

M.Nəsrullayev M.Hüseynzadə adına stadiona rəhbər təyin 

edilir. Bir ildən sonra stadion rəhbərliyindən imtina edir, 1976- 

cı ildə müsabiqə yolu ilə AETPEİ-yə elmi işçi vəzifəsinə qəbul 

olunur. Bədən tərbiyəsi və fiziki tərbiyənin bir sıra 

problemlərini uyğunlaşdıran və onların qarşılıqlı əlaqələrini 

ödəyən proqram təklif edən M.Nəsrullayevin təklifi nəticəsində 

Rusiyanın və 1891-ci ildə N.Tusi adına APU-nun nəzdində 
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"Fiziki tərbiyə və ibtidai hərbi hazırlıq" fakültələri açılır. , 

1981 - 1990-cı illərdə ETPEİ-nin fiziki tərbiyə və İHH 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. , 

1987-ci ildə APU-nun İxtisaslaşdırılmış Müdafiə 

Şurasında dissertasiya müdafiə etmiş və pedaqofi elmlər 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
Akademiyası "Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası" 

kafedrasının dosentidir. Elmi və populyar mətbuatda 120-yə 

qədər elmi əsəri çap edilmiş, 4 kitab, 14 proqram, 100-ə qədər 

kitab və yurnal məqalələrinin müəllifidir. 

1976 - 1999-cu illərdə 5 ümumittifaq, 18 respublika, 26- 
dan artıq rayon-şəhər elmi-praktik konfranslarında 
mühazirələr oxumuşdur. 

Bir nəfər pedaqofi elmlər namizədi hazırlamış, 3 nəfər 

magistrin elmi işlərinə rəhbərlik etmişdir. Bu gün 7 dissertant və 
| aspirantın işlərinə istiqamət verir. 

Respublika (редадојг elmlər üzrə) əlaqələndirmə 
şurasının və Gənclər və İdman Nazirliyində elmi-metodik 

şuranın üzvüdür. Qabaqcıl "Maarif əlaçısı", idman ustası, Fəxri 

Bədən Tərbiyəsi və idman işçisi, əmək veteranıdır. 

Hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 1997-ci 

ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutu xətti ilə 60 illik yubileyi qeyd edilmişdir. 

NƏSRULLAYEV NÜYVƏR LOĞMAN ИЗ 
OĞLU ğö 

m ul. 
Nüyvər Nəsrullayev 1939-cu ildə E * 4 

doğulmuşdur. 1957-ci ildə Oxud kənd orta | Ы 
məktəbini bitirmişdir. Elə həmin il H.Zərdabi 5” 
adına Gəncə Dövlət Pedaqofi İnstitutun MH" 
fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 
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1962-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır. Təyinatla Şəki 
rayonuna işləməyə göndərilmişdir. 

1962 - 1964-cü illərdə ordu sıralarında hərbi xidmətdə 
olmuş, sonra Şəki şəhər 2 Ne-li orta məktəbində müəllim, 1966- 
cı ildən müsabiqə yolu ilə H.Zərdabi adına GDPİ-nin "Həndəsə 
və elementar riyaziyyat" kafedrasına müəllim seçilmişdir. 1969 
- 1972-ci illərdə BDU-nun "Həndəsə" kafedrasında aspirant 
olmuş, aspiranturanın hazırlıq müddətini Kazan Dövlət 
Universitetinin "Həndəsə" kafedrasında keçmişdir. 1974-cü ildə 
orada prof. A.P.Şirokovun rəhbərliyi ilə "Üçölçülü 
psevdoevklid fəzaların səthlərinin diferensial həndəsəsinə dair" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Dissertasiya işində psevdoevklid fə-zalarda səthlərin diferensial 
həndəsəsi öyrənilib, minimal və vintvari səthlərin radikallarla 
tənlikləri yazılıb. Burada həm də səthlərin bükülmə məsələlərinə 
də baxılıb. Tədqiqat işi xüsusi və ümumi nisbi-lik nəzəriyyəsinin 
riyazi əsaslandırılması sahəsində əhəmiyyətlidir. Fizikada, 
üçölçülü Eynşteyn fəzalarında diferensial həndəsə faktları-nın 
öyrənilməsinə həsr olunub. 

N.Nəsrullayev 1973-cü ildən indiyədək H.Zərdabi adına 
GDPİ-nin "Həndəsə və cəbr" kafedrasında müəllim, baş 
müəllim, dosent və kafedra müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1985 
- 1998-ci illərdə riyaziyyat və informatika fakültəsinin dekanı 
olmuşdur. 

N.Nəsrullayev işlədiyi müddətdə bir çox konfranslarda 

iştirak etmişdir. 1966-cı ildə Kalininqradda, 1972-ci ildə 

Səmərqənddə, 1974-cü ildə Düşənbədə, 1980-ci ildə Vitebskdə, 

1982-ci ildə Moskvada keçirilən konfranslarda məruzələr 

etmişdir. Nüyvər müəllim 32 məqalənin, 2 dərslik və 5 dərs 

vəsaitinin, 1 elmi-kütləvi kitabın müəllifidir. Bükülmə 

vektorunun həqiqi, xəyali və ya izotrop seçilməsi ilə çox 

müxtəlif və Evklid fəzalarından fərqli nəticələr əldə edilmişdir. 

Belə fəzalar xüsusilə son illərdə öyrənilən beşölçülü 
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psevdoevklid fəzalarında 2, 3, 4 ölçülü səthlərin bükülmə 

məsələləri fizikada xüsusi və ümumi nisbilik nəzəriyyəsində 
tətbiq oluna bilər. Tədqiqatların nəticələri respublikanın və 

Rusiyanın, habelə başqa postsovet respublikalarının elmi 

yurnallarında çap edilib. 

NƏCƏFOVA TAMİLLA ƏLİƏSGƏR 
QIZI 

Tamilla Nəcəfova 1931-ci ildə anadan 

olmuşdur. İbtidai təhsilini Bakıda, 132 No-li m: 

məktəbdə almış, ancaq Böyük Vətən Е. 

müharibəsi illərində Şəkiyə qayıdıb orada 5 - 

saylı məktəbdə təhsilini davam etdirdikdən sonra ı 1949- -cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsinə 

daxil olmuş və 1954-cü ildə bitirib əczaçı ixtisası almışdır. 

1954 - 1959-cu illərdə aptekdə müdir müavini vəzifəsində 

işləmiş və sonralar elmə olan xüsusi həvəsinə əsaslanmaqla 
ixtisasını dəyişməyə məcbur olmuşdur. 

1059 - 1960-cı illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində laborant vəzifəsində 

işə başlamış, az müddət işlədikdən sonra 1961-ci ildə assistent 

vəzifəsinə keçmişdir. 1973-cü ildə baş müəllim keçirilmiş, 1973 - 

1977-ci illərdə aspiranturada qiyabi oxumuşdur. 

1977-ci ildə isə EA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri 

doktoru, professor C.İ.Zülfüqarlının rəhbərliyi ilə 

"Azərbaycanın (Kiçik Qafqaz) bəzi qranitoid massivlərində 

bor, alüminium, qallium, indium və talliumun yayılması" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, kimya 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adına layiq görülmüşdür. 

1991-ci ildən dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 

1974 - 1989-cu illər ərzində respublika üzrə kimya 
olimpiadalarında münsiflər heyətinin üzvü və sədr müavini kimi 
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ictimai işlərdə çalışmışdır. 1980-ci ildə Azərbaycan SSR Maarif 
Nazirliyinin qərarı ilə "Qabaqcıl maarif xadimi" nişanı ilə təltif 
olunmuşdur. Hazırda BDU-da dosent vəzifəsində işləyir. 

NOVRUZOVA FİRƏNGİZ ƏHMƏD QIZI es 
o. 

Firəngiz Novruzova 1948-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1965-ci ildə Nizami adına 7 No-li orta se 
məktəbi bitirib, Azərbaycan Dövlət T 
Universitetinin kimya fakültəsinə daxil ? 

olmuşdur. 1971-ci ildə həmin fakültəni qurtararaq Azərbaycan 

EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun "Bərk 

cisimlərin kimyası" laboratoriyasında əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır. 1973-cü ildə həmin institutda aspiranturaya daxil 

olmuş, 1987-ci ildə k.e.d. M.İ.Zərgərovanın və g.-m.e.n. 

H.K .Abdullayevin rəhbərliyi altında "Li2 - Ја2ОЗ - B203 
sistemində faza tarazlığı və 2 Li2O - Mo203 : 2 B203 (Me - Al, 

Ga, Јп) tipli boratların fiziki-kimyəvi xassələri" mövzusunda 

Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun Elmi Şurasında 

namizədlik dissertasiyası müdafiə edib kimya elmləri namizədi 
plimlik dərəcəsi almışdır. 

F.Novruzova xarici və yerli mətbuatda çap olunmuş 20- 

dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Ümumittifaq, respublika 

konfranslarında məruzələrlə çıxış etmiş, bir sıra elmi faktlar 

irəli sürmüşdür. 

F.Novruzova hazırda həmin institutun "Yarımkeçiricilər" 

laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

NURƏDDİNOV MƏLUMAT MOLLA AĞA 
OĞLU 

Məlumat Nurəddinov 1948-ci ildə anadan 

olmuşdur. Doğulduğu Böyük Dəhnə Bö 
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kəndindəki orta məktəbi başa vurub M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Pedaqoii Xarici Dillər İnstitutunun "İngilis- 
Azərbaycan dilləri" fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 

M.A.Nurəddinov lap kiçik yaşlarından ingilis dilinə 
xüsusi maraq göstərmişdir. Onun özünəməxsus dil öyrənmə 
qabiliyyəti nəinki ingilis, həm də fransız dilini öyrənməyə ona 
imkan vermişdir. Adlarını orta məktəb dərsliklərinin üz 
qabığından tanıdığı görkəmli ingilis dili mütəxəssisləri ilə 
yaxından tanış olduqca və onların dil sahəsindəki 
müvəffəqiyyətlərinin şahidi kimi Məlumat Molla Ağa oğlu 
özünü onlara oxşatmış və təhsil-təcrübə sahəsində ilk kövrək 
addımlarını atmışdır. 

Ali məktəbi yüksək göstəricilərlə başa vuran M. 
Nurəddinov bir müddət təyinatla Kiçik Dəhnə kənd 
məktəbində işləmiş və yenidən Bakıya qayıdaraq fəaliyyətini 
bitirdiyi ali məktəbdə davam etdirmişdir. 

İngilis dilini əla bilməsi onun hərbi xidmətdə olduğu 
dövrdə köməyinə gəlmiş və hissənin əsgər və zabitləri arasında 
yüksək nüfuza malik olmasına səbəb olmuşdur. "Sovetskiy 
voin" qəzetinin 30.1.1974-cü il tarixli 13-cü sayında oxuyuruq: 
"Bu yaxınlarda bölməmizə M.Nurəddinov gəlib. Ali təhsillidir, 
xarici dili əla bilir və qvardiyaçı - döyüşçülərə bu dili 
öyrənməkdə kömək edir". 

Azərbaycan Редадој: Xarici Dillər İnstitutunda Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinə (TEC) başçılıq etmiş, müəllimlərinin 
verdikləri bilikləri öz şagird və tələbələrinə həvəslə öyrətmiş, 
zirvələrə, ucalığa yüksəlməyə can atmışdır. Bu yolda onun 
qolundan tutan, düzgün yol göstərən elmi rəhbəri 
M.Qarayevaya həmişə minnətdardır. 

"İngilis və Azərbaycan dillərində cüttərkibli cümlələrin 
paradiqması" adlı namizədlik dissertasiyasını 1986-cı ildə 
Tbilisi Dövlət Universitetinin German və və türk dilləri Elmi 
Şuralarının birgə iclasında müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 
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Onun elmi fəaliyyəti professorlardan V.V.Burlakova, 

Ə.Z.Abdullayev, M.D.Meqralişvili, F.Y.Veysəlov, 

dosentlərdən T.İ.Hidayətzadə, N.A.Turqanidze tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmişdir. Rəsmi opponent 
M.D.Meaqralişvili əsər haqqında rəyində yazmışdır: 

"M.Nurəddinovun dissertasiyasında sintaktik paradiqmatika 
problemi türk və german dilləri materialları əsasında araşdırılsa 

da, dissertantın gəldiyi nəticələr təkcə bu dillər çərçivəsində 
qalmır, ümumi dilçilik elmində yeniliyə gətirib çıxarır". E 

M.Nurəddinov həm də gözəl tərcüməçidir. Onun ingilis 

dilindən orifinal tərcümələri ana dilimizin yüksək imkanları ilə 
bədii dildə azərbaycanlaşdırılmışdır, - desək, qətiyyən səhv 
etmərik. 

30-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. E.Kolduel 

(Amerika), "Times" yurnalı (Amerika), C.Ouric (İngiltərə) və 

b.-dan onlarla tərcümələrin müəllifidir. "İngilis dilinin tarixi" 

kursuna dair proqram tərtib edib çapına nail olmuşdur. Beş 

kitabın redaktorudur. к 

Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafında müəllifin 
yaradıcılıq üslubu ayrıca seçilir. Onun "Sınaq", "Dağ çiçəyi, bağ 

çiçəyi", "Miniatürlər" və s. bədii nümunələri həm orilinallığı, 

həm də söz deyiminin yeni, müasir tərzi baxımından diqqəti 

cəlb edir. | 

Məlumat Molla Ağa oğlu bu gün дә yorulmadan öz 

üzərində çalışan yaradıcı ziyalı, görkəmli elm təşkilatçısı, gözəl 

pedaqoqdur. Heç də təsadüfi deyildir ki, işlədiyi ali məktəb 

kollektivi onu ən böyük və əhatəli bir fakültəyə - "İngilis-fransız 

dilləri" fakültəsinə dekan vəzifəsinə seçmişdir. Özünəməxsus, 

sadə, təvazökar, qədirbilən, mənəviyyatca zəngin 

M.M.Nurəddinov bu gün də öz elmi və pedaqofi fəaliyyətini 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoyfi Xarici Dillər İnstitutunda davam 

etdirir. 

453 



OSMANLI İSMAYIL OSMAN OĞLU 

İsmayıl Osmanlı 1902-ci ildə anadan ” 

olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan aktyoru, SSRİ : 

xalq artistidir. 1921-ci ildən Şəki, Gəncə göücr 

klublarının dram dərnəklərində, Tiflis 

Azərbaycan Teatrında çıxışlar etmişdir. Əbu 

Übeyd, Surxay ("Od gəlini", "Aydın" C. Cabbarlı) Osmanlının 

ilk rollarındandır. O, 1929-cu ildən ömrünün axırınadək 

Azərbaycan Dram Teatrının aktyoru olmuşdur. 

Osmanlının ifası təbiiliyi, psixolofi təsirliliyi, milli koloriti 

ilə fərqlənmişdir. O, klassik və müasir müəlliflərin pyeslərində 

parlaq obrazlar qalereyası yaratmışdır. Orifinal, çoxplanlı 

aktyorluq istedadına malik olan Osmanlı obrazların daxili 

dramatizmi, satirik xarakteristikası və kəskin ictimai 

tipikləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun ən yaxşı 

rolları: Bahadır bəy, Əbdül ("1905-ci ildə", "Solğun çiçəklər" 

C.Cabbarlı), Heydərqulu, Şəkərlinki ("Həyat", "Kəndçi qızı" 

M.İbrahimov), Surxay, Mirzə Qərənfil, Xəlil ("Toy" 

"Xoşbəxtlər", "Əliqulu evlənir" S.Rəhman), Əmrah ("Pəri 

cadu" Ə.Haqverdiyev), Məşədi Oruc, Hacı Naib ("Ölülər", 

"Dəli yığıncağı" C.Məmmədquluzadə), təlxək (Kral Lür” 

V.Şekspir), Karandışev, Tixon ("Cehizsiz qız", "Tufan" 

A Ostrovski), Malinin ("Lyubov Yarovaya" K.Trenyov), İsidor 

("Darıxma, ana" N.Dumbadze) və b. O, kino aktyoru kimi də 

məşhur idi. "Kəndlilər", "O olmasın, bu olsun", "Bir məhəlləli 

iki oğlan", "26 Bakı komissarı", "Mən ki gözəl deyildim", 

"Ulduzlar sönmür", "Poçt qutusu" (televiza filmi), "Yeddi oğul 

istərəm", "Nəsimi" və s. filmlərdə çəkilmişdir. 

Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf nişanı" ordenləri ilə, 

həmçinin medallarla təltif olunmuşdur. 
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OSMANOVA BARAT RƏHİM QIZI 

Barat Osmanova 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1957-ci ildə Şəki şəhər 10 Ne-li orta 

məktəbini bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq 

fakültəsinə daxil olmuş, 1962-ci ildə 

qurtarmışdır. Ali məktəbi bitirdikdən sonra a 

Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda “55 

fəaliyyətə başlamışdır. 1979-cu ildə filologiya дијар на 

Y.Şirvanın rəhbərliyi altında türk şairi "Məlih Cevdət Andayın 

həyat və yaradıcılığı" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. Dissertasiya türk şeri ilə tanışlıq və 

universitet tələbələri üçün vəsait kimi əhəmiyyətlidir. 

B.Osmanova dissertasiya müdafiə etdikdən sonra 

Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışır. O, bir 

çox elmi konfrans və sessiyalarda iştirak etmişdir. 30-a qədər 

məqaləsi çap olunmuşdur. İraqda (Bağdad) elmi məqaləsi nəşr 

edilmişdir. 

OCAQOV RASİM MİRQASIM OĞLU 

Rasim Ocaqov 1933-cü ildə anadan olmuşdur. 

Azərbaycanın məşhur kinoreyissoru və operatorudur. 

Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan SSR və Çeçen-İnquş 

MSSR əməkdar incəsənət xadimi, SSRİ Dövlət mükafatı lau- 

reatı, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatıdır. 1966-cı ildə 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmişdir. 

1956-cı ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında işləyir. 

"Bir məhəlləli iki oğlan" (1957), "Uzaq sahillərdə" (1968), 

"Onun böyük ürəyi" (1959), "Mən rəqs edəcəyəm" (1963), "Bir 

cənub şəhərində" (1969) və s. filmlərin operatoru olmuşdur. 

1974-cü ildən refissor kimi fəaliyyət göstərir. Filmləri: "Qatır 
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Məmməd" (1974), "Tütək səsi" (1975), "Ad günü" (1977), 
"İstintaq" (1979), "Bağlı qapı" (1981) və s. 

Q.Ocaqov bu gün də öz fəaliyyətini Azərbaycan 
kinostudiyasında davam etdirir. 

PİŞNAMAZZADƏ BÖYÜKAĞA 
FƏRƏCULLAH OĞLU 

Böyükağa Pişnamazzadə 1918-ci ildə 

anadan olmuşdur. Atası Hacı Şeyx 

Fərəcullah Zeynalabdin oğlu Pişnamazzadə daş 
dövrünün məşhur ruhani alimi və R 
Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədrinin müavini 
idi. 

Pişnamazzadə 1926-cı ildə Şəkidə orta məktəbə getmiş, 

1928-ci ildə ailəsinin Bakıya köçməsi ilə əlaqədar təhsilini 18 
saylı orta məktəbdə davam etdirmişdir. 1936-cı ildə məktəbi 

qurtarmış və həmin ildə də Bakı Dövlət Universitetinin kimya 

fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1938-ci ildə hələ tələbə ikən 

Azərbaycan EA-nın Kimya İnstitutunda laborant “kimi 

fəaliyyətə başlamış və ali təhsilini 1941-ci ildə başa vurmuşdur. 

Həmin ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar 

səfərbərliyə çağırılmış və döyüşən ordunun arxasını müdafiə 

edən Daxili İşlər Komissarlığının 2-ci sərhəd polkunda kimya 

xidməti rəisi olmuşdur. Bu polkun tərkibində Şimal-Qərb, 2-ci 

Pribaltika, 1-ci Ukrayna cəbhələrində döyüş yolu keçmişdir. 

1945-ci ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra 

Azərbaycan EA Kimya İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə 

işə götürülmüşdür. 1947-ci ildə həmin institutun aspiranturasına 

qəbul olunmuş və 1949-cu ildə "Alfa-xlorefirlərin etilen 

karbohidrogenləri ilə alkilləşməsi" mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək üzvi kimya ixtisası ilə kimya 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1952-ci ildə isə 
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böyük elmi işçi adına layiq görülmüşdür. 

B.F.Pişnamazzadə 1964-cü ildə kimya elmləri doktoru 

alimlik dərəcəsi almaq üçün "Sadə və mürəkkəb xlorefirlərin 

sintezi və çevrilməsi sahəsində tədqiqatlar" mövzusunda 
dissertasiya müdafiə etmişdir. O, 1952-ci ildən ömrünün sonuna 

kimi Azərbaycan EA-nın Neft İnstitutunda, Y.Məmmədəliyev 

adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda və onun Sumqayıt 

filialında "Epoksid qatranların modifkatorlarının sintezi" 
laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. Onun elmi tədqiqatları üzvi 
və neft kimyasının müxtəlif sahələrini əhatə edir. Karbon 

turşularının alfa-xlormetilefirlərini sintez etmiş və onların 
alınması reaksiyasının termodinamikasını öyrənmişdir. 
Qamma-xlorefirlərinin alınması zamanı müxtəlif parametlərin 

reaksiya gedişinə təsiri zamanı əsas və aralıq məhsullarına 

əsasən reaksiyanın mexanizminə dair mülahizə söyləmişdir. 
B.F.Pişnamazzadə Azərbaycan neftinin tərkibinin 

öyrənilməsi sahəsində də tədqiqatlar aparmış və neftdən fərdi 

karbohidrogenlərin ayrılması metodlarını işləyib hazırlamışdır. 

Onun tərəfindən neftdən alınan benzin fraksiyasından üzvi 

sintez üçün çox mühüm rol oynayan metiltsiklopentan, 

tsikloheksan və metiltsikloheksanın ayrılması prosesi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Neftin təkrar istehsal məhsullarının bazası 

əsasında laylı plastiklər üçün yeni bağlayıcı maddələr almaq 

məqsədilə doymamış poliefir qətranlarının sintezi də 

B.F.Pişnamazzadə tərəfindən həyata keçirilmişdir. Onun 

apardığı çoxşaxəli elmi tədqiqat işlərinin nəticələri 250 elmi 

əsərdə, o cümlədən üç kitabda və 50 müəlliflik 

şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır. O, 10 elmlər namizədi 

hazırlamışdır. 

B.F.Pişnamazzadə işlədiyi institutların ictimai həyatında 

da fəal iştirak edərək, yerli komitənin sədri, partiya təşkilatının 

katibi seçilmişdir. O, müharibə illərində döyüş yolunda və 

elmdə qazandığı nailiyyətlərə görə dövlət tərəfindən "Almaniya 
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üzərində qələbə", "Əmək şücaəti", "Fədakar əməyə görə", 
"Əmək veteranı" medalları ilə təltif edilmişdir. 

Böyükağa müəllim 1977-ci ildə elmi fəaliyyətinin ən 
məhsuldar çağında həyatdan getmişdir. 

РАГИМЛИ A3EP АХМЕД ОГЛЫ 

Азер Рагимли родилси в 1947 г. | Ах. 
Оконҹил бакинскуко среднкәә ипколу No 160 в биа. 
1966 r. Азер Рагимли 1966 - 1971 rır. оконҹил 

университет Дружба Народов им. Патриса 
Лумумбы с отлиҹием. Спепиализанин - : 
"Геологила и поиски MECTOpOXÇTEHHİİ нефти и İk 
газа", a также диплом переводҹика с англииского на русскии. 

B 1971 - 1973 rr. по линии Министерства выспего и 
среднего спепиалыного образованин CCCP (МВ и ССО СССР) 
был командирован в республику Афганистан, Кабулскии 
ПолитехниҹескиИ Институт B каҹестве преподавателҹ. В 
инваре 1981 r. запитил кандидатскуко диссертапик по 
соисканикә геолого-минералогиҹеских наук в Харыковском 
Государственном Университете (r. Харыков) на тему: 
"Позднемеловые конколитофориды Малого Кавказа 
(Азербаиджан)", Руководители: д.г.м.н. ППуменко C.H. (ХГУ), 
д.Г.м.н. Халил Аликолла (ИГ АН Азерб.ССР). 

B работе впервые дли Азербаиджана даетси деталыные 
расҹленение верхнемеловых отложенин на основе 
улыграмикроскопиҹеских организмов ü ИЗВЕСТКОВОГО - 
раннопланктона. Pesy-nbrarbı работы исполызуготси при 
глубинном геолого-разведоҹеном бурении на нефтһи газ. 

B 1973 - 1983 rr. - инженер, стартин инженер, младигии 
науҹныИ сотрудник Института Геологии АН Азербаиджана. 

В 1983 - 1989 rr. - стариии науҹныи сотрудник 
Института проблем глубиных нефтегазовых месторождениИ 
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АН Азербаиджана. 

Имеет 1 коллективнуко монографиго, 22 пеҹатные 
работы, 7 науҹных отҹетов. 

Статым опубликованы в местных журналах 
АзербаиджанскоИ Республики, в бывитих республиках СССР, a 
также на 26 Всемирном геологиҹеском конгрессе в Париже 
(1980). 

В 1995 - 1999 rr. - работал в АзербаиджанскоИ 
МеждународноИ Компании (AMOK). 

SƏRKƏRLƏR NƏSLİ HAQQINDA 

Bu qədim şəhərin özünəməxsus atributları vardır. Buraya 
daha çox məhəllələr və orada yaşayan nəsillərin adları aid 
edilir. Hələ keçmişdə bu məhəllələr orada yaşayan nəsillərin 
məşğuliyyətinin adı ilə tanınmışdır. Şəkidə Dulusçular, 
Dəmirçilər, Dəyirmançılar, Papaqçılar, Sərkərlər və s. 
məhəllələr də məhz bu yolla el içində tanınmışlar. Məşğuliyyət 
növünün özü indiki nəsillər tərəfindən davam etdirilməsə də, 
keçmişdə qazanılmış peşə - sənətinə görə qazanılmış soykökünü 
indiki nəsil qoruyub saxlayır və bunu özünə borc hesab edir. 

Türk xalqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayan 

proseslərdən biri də bu gün hafizələrdə yenidən bərpa olunan 

"İpək yolu" məsələsidir. Rəvayətə görə Buxara əmirinin oğlu 

ipək parçanın sirrini öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyur. Lakin 

Çində istehsal olunan ipəyin işlənmə xüsusiyyətləri çox gizli 

saxlanılırdı. Əmirin oğlu bu sirri öyrənmək üçün xeyli 

fikirləşdikdən sonra orifinal bir yol tapır. O, Çin zadəgan 

ailələrinin birindən qız alır. Həyat yoldaşına gələcəkdə də 

zəngin yaşamaq üçün lazım olan atributlardan birinin ipəkçilik 
olmasını izah edir və ipək parçanın alınmasının sirrinin 
öyrənilməsində ondan kömək istəyir. 

Gəlin arabası Çin sərhəddini keçərkən ciddi yoxlanılır və 
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başqa ölkəyə keçirilən barama aşkar edilmir. Bu iş əmirin 

oğlunu çox təəccübləndirir. Gəlin baramanı sap şəklində 
hörüklərinin içərisində sərhəddən keçirir və bununla da ipək 

parça istehsalı sahəsində Çinin hegemonluğuna son qoyulur. 
Beləliklə, türk xalqları, həmçinin Şəki ipək istehsal edən 

şəhərlər sırasına daxil olaraq Avropaya ipək idxal etməyə 
başlayır. Bununla əlaqədar Şəkidə xüsusi iş adamları meydana 

çıxmış, qadınlar ipək əyirmiş, kişilər isə karvan müşayiət 

etmişlər. Bu işlə məşğul olan şəxsləri "sərkərlər" adlandırmışlar. 

Sərkərlər savadlı, dünyagörüşləri geniş və bir neçə dil bilən 

adamlar olmuşlar. Onlar coğrafiya, astronomiya, hesab və s. 

kimi elmləri dərindən bilmiş, karvanda heyvan tələfatının 

qarşısını almaq, lazım gəldikcə xəstə insanlara tibbi yardım 

etmək kimi xüsusiyyətləri ilə başqalarından seçilmişlər. Ən əsas 

vəzifələri isə ipək yolu boyunca karvanı oğru və quldurlardan 

qorumaq olmuşdu. Buna görə də onlar yüksək hərbi hazırlığa 
malik idilər. 

Şəkidə ipəkçiliklə məşğul olan Sərkərlər nəslinin 
nümayəndələrindən biri gözəl ədəbiyyatşünas, məşhur yazıçı 
Rəşid bəy Əfəndiyevdir. Bundan başqa həmin məhəllə 
Azərbaycana Məmməd, Rəna, Rəşad, Şəmsa, Namiq, Mübariz, 
Səadət, Afaq, Azər kimi şöhrətli övladlar bəxş etmişdir. 

РАПТИДОВА HTƏMCA МАМЕД КЫЗЫ 

Hləmca Рапгидова родиласы в 1949 r. 
Оконҹила 39-ro пколу им. Н.Нариманова 
г.Баку в 1966 r. После оконҹанил ииколы по 
август 1968 r. работала лаборанткоИ в НИИ | 
клиниҹескоИ и әксперителыноИ медипины 
Минздрава АзербаиджанскоИ Республики. В 
1968 r. поступила в педиатриҹескин факулыгет 
Азгосмединститута им. Н.Нариманова, которуко оконҹила в 
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1974 г. 
Трудовукә делтелыносты наҹала с феврала B 1976 r. в 

родилыном отделении болынипы No 1 им.М.Азизбекова. С 1976 

по 1985 rr. работала B детскоИ клиниҹескоИ болынипе Ne 2 им. 

А.Караева, враҹом-ординатором, за последние два года әтого 

срока работала заведукидеИ V инфекпионного отделенил. С 

1985 - 1990 годы была ведутен телепередаҹи "Здоровые". С 

1985 по 1999 год работала ассистентом кафедры детских 

инфекипионных болезнеи при Азерб. Медипинского 

Университета. С 1999 r. по настожиее врема работает 

HOHEHTOM әтоИ же кафедры. 
Рапидова ПТ.М. в 1996 r. запитила кандидатскуо 

диссертапикә в городе Москва в НИИ Педиатрии АМН РФ. Elo 

опубликованы 30 науҹных работ, которые многие из них 

пеҹаталисы в зарубежных странах. Ивлаетси автором 2 уҹебно- 

методиҹеских пособии. Опубликованы "Тесты по детским 

инфекпионным заболеванилм H әталоны к ним" на русском H 

азербаиджанском изыках, справоҹник "Детские инфекиионные 

болезни" дли 5-6 курсов на азерб. изыке. 

В настоппее времи подготовлено K пеҹати уҹебное 

пособие дли студентов 5-6 курсов педиатриҹеского факулыгета, 

"Особенности теҹенин вирусных гепатитов y детеи". B 1998 и 

2001 rr. была приглатена по линии ДААД (Немепскал Служба 

Академиҹеских Обменов) на работу в клинику ПТарыите- 

Вирхов при Университете им. Гумболыта в г.Берлине. 

Ивллетси ҹленом әкзаменапионноИ комиссии длн выбора 

стипендиантов на уҹебу в Германии по программе ДААД в 

Азербанджане. 

3BrnseTcs ҹленом Правлениҹ Обтества Инфекпионистов 

Республики. 
В данныИ момент аивлаетси докторантом Науҹного 

Пентра Здоровыа детеи АМН РФ города Москвы, готовы в 

залите докторскоИ работы. 
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РАППИДОВА АФАГ МАМЕД КЫЗЫ 

Афаг Рапгидова родиласы в 1956 r. В 

1973 по 1977 год - студентка биологиҹеского 

факулыгета Азербаиджанского 

Государтсвенного Педагогиҹеского (| : 

Университета им. Н.Туси. C 1977 по 1988 год İBAR 

работала B лаборатории "Биохимиҹескал генетика" ou 
МолекулиарноИ биологии и биотехнологии AH Азербаиджана. 
Основным направлением ее исследованиИи ивилосы изуҹение 
биохимиҹеских основ наследственных әнзимопатиИ ҹеловека. 
С успехомбыли разработаны скрининг-тесты определениҹ 
активности глгоҝозо-6-фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы, 
глутатионредуктазы и фосфоглиператкиназы. Ӱвлаӱсы одним 
ИЗ основоположников биохимиҹеских генетики в 
Азербаиджане, она за KOpOTKHİİ срок разработала методы 
выделенин и оҹистки рада ферментов (пируваткиназы, 
глокозофосфатизомеразы и фосфоглиператкиназы) и с 
успехом изуҹала их физико-химиҹеские и кинетиҹеские 
свонства (активносты, рН-зависимосты, термостабилыносты, 
взаимодеИствие с аналогами субстрата, константу Михазлиса- 
Ментена, злектрофоретиҹескуко подвижносты и др.). Все әти 
разработки были проведены в ходе әкспединионных выездов 
ДЛА ВЫПОЛНЕНИҸ науҹно-исследователәских работ 
лабораториеИ разлиҹных регионах Азербаиджана. Доклад на 
Всесоознон науҹноИ конференпии молодых уҹеных и 
спепиалистов о резулытатах на-уҹных исследованиИн был 
награжден дипломом за луҹиуко работы. 

B 1982 r. Рапидова A.M. поступила в аспирантуру H 
выполнила работу по теме: "БиохимиҹескиН полиморфизм 
наследственноИ недостатоҹности әритропитарнои 
фосфоглидераткиназы ҹеловека", В 1992 году запитила 
диссертапио Ha соискание уҹеноИ степени кандидата 
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биологиҹеских наук в r. Москва во Всесоозном 

Гематологиҹеском Науҹном Пентре M3 CCCP, Ee 

диссертапионнал работа позволила впервые в Азербаиджане 

вынвиты мутантные варианты ФГК, показаты взаимосвизы 

структуры, т.е. налиҹие молекулирных вариантов ФГК, с 

функпиеи, в ҹастности, пролвлаопиихси в виде 

гемолитиҹеских AHEMHİ, a у мужҹин - и нервнопсихиҹеских 
заболевании. 

C 1992 года Ратидова A.M. активно уҹаствовала в 
подготовке науҹных кадров в области ÖHOXHMHU€CKOH 

генетики, авиласы соавтором выполнаемои темы: 
"Биохимиҹескин полиморфизм алыфа-1-антитрипсина в 
Азербаиджане". 

C 1994 года Рапидова A.M. - старигин науҹныни 

сотрудник Института Молекулирнои биологии и 

биотехнологии АН Азербаиджана. С 1998 r. по настожпее 

врема - старииин науҹнын сотрудник лаборатории 

"Сравнителынан и BO3pacTHas неврохимил" Института 

Физиологии им. А.И.Караева AH Азербаиджана. 

Науҹные /OCTHOKEHHS РаптидовоИи А.М.были 

представлены и доложены на П-ом Всесокозном сһезде 

медипинских генетиков (г.Алма-Ата), Ha Bcecoro3HOM :иколе- 

ceMHHape "Молекуларнан биологил и медипина" (r. Санкт- 

Петербург), сыездах гематологов и конферениинх аспирантов 

(r. Баку), Республиканских конферендилх аспирантов (г. Баку), 

заседании проблемноИ комиссии "Патологин зритрона" ВГМП| 

M3 CCCP (r. Москва), ВсесоозноИ науҹнон конференпии 

молодых уҹеных и спепиалистов (r. Баку), VI Всесоозном 

симпозиуме по химии белков и пептидов (г. Рига), 

конференпкии "Актуалызыг вопросы медипинскоИ 

диагностики" (r. Баку), 1-ом свезде обпества физиологов 

Азербаиджана (r. Баку), УП-ом сыезде Азербаиджанского 

обпијества генетиков и селекпионеров (r. Баку), 
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МеждународноВ конференпии, посватенноИи механизмам 

cTapeHH3 (r. Харыков) и T.H. 

Имеет свыте 30 науҹных публикаиии. 

РАППИДОВ A3EP МАМЕД ОГЛЫ di 

Asep Рапидов ponurıcs в 1957 года. BF”” 

1975, оконҹив среднкжә итколу B городе Баку, : 

поступил в АзербаиджанскиИ Медипинскии 

Университет Ha санитарно-гигиениҹескиИи 

факулыгет, которын оконҹил в 1981 году, 

полуҹив квалификапик) әпидемиолога. После оконҹанил 

выеуказанного университета в игоне 1981 года полуҹил 

всесокозное направление в город Кизлир ДагестанскоИ ССР, 

где с сентибра 1981 по октабры 1984 ron работал 

руководителем отдела әпидемиологиини в Дентре 

Әпидемиологии и Гигиены Министерства Здравохраненил 

ДагестанскоИ ССР. С октибри 1984 roya до сентибри 1988 года 

работал младизим науҹным сотрудником в лаборатории 

простеИтпих инфекпии кипеҹника Науҹно- 

Исследователһского Института Тропиҹескои Медипины и 

МедипинскоИ Паразитологии. С 1988 по 1992 год уҹилси в 

оҹноИ пелевоН аспирантуре на кафедре әпидемиологии 1-го 

Московского Медипинского Института имени И.М.Сеҹенова 

по спепиалыности "Әпидемиологил". В 1992 году успеино 

запдитил кандидатскук) диссертапик)у в науҹно- 

исследователыском Институте Әпидемиологии H 

Микробиологии HMEHH Н.Ф.Гамалел B Москве, полуҹив 

степенә доктора медидины по спепиалыности 

"Әпидемиологиа". 

C анвара 1992 по sHBapb 1998 r. руководителы 

лаборатории киппеҹных инфекиии в науҹно-исследователыском 

институте Профилактиҹескои медипины в r. Баку, 
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одновременно с сентабри 1993 по иконы 1995 авлалси допентом 

кафедры микробиологии, зпидемиологии и инфекиионных 

заболеванин в Университете "Хазар". С инвари 1998 года 

работал допентом кафедры микробиологии, әпидемиологии и 

инфекпионных заболеваниИ в Университете "Независимын 

Азербаиджан". Одновременно работал наҹалыником медико- 

сопиалыного отдела Напионалыного Обпества Красныи 

Полумесии, По линии әтого Обијества посетил многие раионы 

Азербаиджана с пелыо оказанин помоии беженпдам из 

Армении и Нагорного Карабаха. С декабра 2000 года по 

HaCTOSIIC€ BpeMS работает госпиталыным әпидемиологом в 

болынипе Принпа Феисала в городе Мекка СаудовскоИ Аравии. 

Имеет более 30 опубликованных науҹных статеИ, 3 

методиҹеские разработки по кипеҹным инфекпинм и 

вирусному гепатиту дли ввраҹеи-инфекипионистов- 

әпидемиологов. Выступал с докладами на республиканских и 

зарубежных симпозиумах и конферениилх. 3 месаиа работал 

по гранту в городе Кливленде (СТПА), Австрии и Венгрии. 

Свободно владеет англинским, русским и турепким 

азыками. 

RƏŞİDOV MƏMMƏD İSMAYIL OĞLU 

Məmməd Rəşidov 1916-cı ildə ipəkçi 

ailəsində anadan olmuşdur. 1932-ci ildə 10 

No-li orta məktəbi bitirmiş və Şəki pedaqoli 

fəhlə fakültəsinə daxil olub, təhsilini başa 

vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Ali 

Pedaqofi İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində təhsilini 

davam etdirmişdir. 1937-ci ildə oranı birinci dərəcəli diplomla 

bitirmiş və ailə vəziyyəti ilə bağlı Şəkiyə qayıtmış, 1939-cu 

ilədək Şəki Pedaqofi Texnikumunda müəllim və tədris hissəsi 

üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 1939 - 1940-cı 
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illərdə hərbi xidmətdə olmuş, alman faşizmi ilə müharibədə HIT 

və IV Ukrayna cəbhələrində 1945-ci ilin sentyabr ayınadək 

vuruşmuş, zabit rütbəsinədək yüksəlmiş, bir sıra döyüş orden və 

medalları ilə təltif olunmuşdur. 

Müharibədən sonra Azərbaycan EA-nın Nizami adına 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Sovet ədəbiyyatı şöbəsinin 

müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1946-cı ildə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1947-ci ildə 

Azərbaycan KP MK-nın göndərişi ilə Moskvaya getmişdir. 

M.Rəşidov İctimai Elmlər Akademiyasının "Ədəbiyyat tarixi 

və nəzəriyyəsi" kafedrasının aspiranturasında təhsilini davam 

etdirmiş, namizədlik dissertasiyasını başa çatdırmışdır. Lakin o 

zaman Azərbaycanda hökm sürən Bağırov repressiyasına 

məruz qaldığına görə müdafiə edə bilməmişdir. 1952-ci ildə 

Şəkiyə qayıtmış, Stalin refiminin məhvindən sonra Azərbaycan 

Pedaqofi İnstitutunun fəlsəfə kafedrasında baş müəllim 

vəzifəsinə bərpa olunmuş və ömrünün sonuna qədər orada 

işləmişdir. 1973-cü ildə müsabiqə yolu ilə kafedranın dosenti 

vəzifəsinə seçilmişdir. 

M.Rəşidov 1964 - 1966-cı illərdə pedaqofi fakültənin, 

1967 - 1974-cü illərdə isə "Elmi kommunizm" kafedrasının ilk 

partiya təşkilatının rəhbəri olmuşdur. O, bir çox elmi və elmi- 

tənqidi məqalələrin, əsərlərin müəllifidir. Azərbaycanda 

M.Qorkinin bədii yaradıcılığını və ədəbi-estetik irsini tədqiq 

edən ilk alimlərdəndir. 

M.Rəşidovun "M.Qorki və bədii yaradıcılıq məsələləri" 

adlı monoqrafiyası oxucuların rəğbətini qazanmışdır. "Bədii- 

estetik proqres problemləri" adlı monoqrafiyası 1981-ci ildə 

çapa hazırlanmışdır. "İnqilab və mədəniyyət", "Azərbaycan 

ədəbiyyatı", "Azərbaycan", "Rus dili qeyri rus dilli 

məktəblərdə", "Ədəbiyyat və incəsənət" və s. јигпај və 

qəzetlərdə mütəmadi olaraq məqalələrlə çıxış etmişdir. 

N.Poqodinin "Kreml saatı" əsərini rus dilindən 
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Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Cəbhə xidmətlərinə görə 
"Vətən müharibəsi" ordenlərinin bütün dərəcələrinə, "İgidliyə 
görə" medalına layiq görülmüş, "Azərbaycan maarif əlaçısı" döş 
nişanı, "Əmək veteranı" medalı ilə təltif edilmişdir. 

Gözəl alim, əvəzsiz ata, müəllimlər müəllimi, ən ülvi insani 
keyfiyyətlərə malik olan M.Rəşidov 1988-ci ildə dünyasını 
dəyişmişdir. 

RƏŞİDOV NAMİQ MƏMMƏD OĞLU 

Namiq Rəşidov 1950-ci ildə anadan 
olmuşdur. Şəki şəhərindəki 10 No-li orta 

məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1961-ci ildə Şö 
ailəsinin Bakı şəhərinə köçməsi ilə əlaqədar ” 
təhsilini 39 No-li orta məktəbdə davam 
etdirmişdir. 1968-ci ildə orta məktəbi bitirmiş ” 
və BDU-nun fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. Təhsil illərində 
öz qabiliyyəti və bacarığı ilə fərqlənmiş, Moskvada diplom işi 
yazaraq 1973-cü ildə ali təhsilini başa vurmuşdur. 

1976-cı ilə qədər Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
"Radiasiyalı tədqiqatlar" bölməsində işləmişdir. Həmin il 
Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində 
aspiranturaya daxil olmuş, 1982-ci ildə biologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Elmi araşdırmalarını 
müvəffəqiyyətlə davam etdirmiş və 1993-cü ildə biologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almağa layiq olduğunu sübuta 
yetirmişdir. 

1982 - 1990-cı illərdə EA-nın Biolofi mərkəzində baş elmi 
işçi işləmişdir. 

Hazırda Ukrayna Respublikası Milli Elmlər 
Akademiyasının Bitki Hüceyrəsi və Gen Mühəndisliyi Elmi- 
Tədqiqat İnstitutunda aparıcı elmi işçi və Şevçenko Dövlət 
Universitetinin professoru vəzifələrində əmək fəaliyyətini 
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davam etdirir. х 

N.M.Rəşidov işlədiyi sahənin tanınmış 

mütəxəssislərindən biridir. Onun bitki hüceyrəsi və genlərlə 

bağlı yüzlərlə elmi məqaləsi vardır. 1992-ci ildə təqdim etdiyi 

elmi proyektə görə "Çernobılın bərpası" döş nişanı ilə təltif 

olunmuşdur. 

N.M.Rəşidovun oğlu Araz Rəşidov iki dəfə şahmat üzrə 

Kiyev şəhər çempionu olmuşdur və bun gün də öz uğurlarını 

davam etdirir. 

RƏSULOV ABUZƏR MƏMMƏD OĞLU 

Abuzər Rəsulov 1907-ci ildə anadan $Ö 

olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini Şəki Şö. 
şəhərində almışdır. 1925-ci ildə Şəki 15543 
müəllimlər seminariyasını qurtardıqdan sonra 

şəhər 10 Ne-li orta məktəbdə sinif müəllimi | 

işləmişdir. 1926 - 1928-ci illərdə birləşmiş (7 B 

No-li oğlan məktəbi ilə 8 Ne-li qız məktəbi) 4 .. 

məktəbin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 5 

A.M.Rəsulov 1932-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan 

Pedaqoifi İnstitutunu fizika-riyaziyyat ixtisası üzrə bitirmiş və 

Şəkidə Az-Sənaye Şurasının Sənaye Texnikumuna fizika- 

riyaziyyat müəllimi təyin olunmuşdur. 1934 - 1937-ci illərdə 

Azərneftin Neftayırma Texnikumunda fizika müəllimi 

işləməklə bərabər Azərbaycan Dövlət Universitetinin ümumi 

fizika kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 

"Optimal və molekulyar fizika" kafedrasının professoru 

A.M.Rəsulov 1934-cü ildə ADU-nun "Eksperimental fizika" 
kafedrasında baş laborant, 1936-cı ildən assistent, sonra baş 

müəllim vəzifəsində işləmişdir. Bu müddət ərzində fizika 

elminin səmərəli tədrisi üçün ən vacib olan mexanika- 

molekulyar fizika, elektrik və optika laboratoriyalarının 
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təşkilində, laboratoriya işlərinin lazımi səviyyədə qurulmasında 
yaxından iştirak etmişdir. 

1952-ci ildə fizika-riyaziyyat elmlər namizədi adını almaq 
üçün yazdığı dissertasiya AAK tərəfindən təsdiq olunduqdan 
sonra molekulyar fizika kafedrasıda dosent vəzifəsində və 1976- 
cı ildə texnika elmləri doktoru adını almaq üçün yazdığı 
doktorluq dissertasiyası AAK tərəfindən təsdiq olunduqdan 
sonra professor vəzifəsində işləmişdir. 

Professor A.Rəsulovun müxtəlif elmi və metodiki 
јатпаПагда 90-dan çox elmi məqaləsi nəşr olunmuş, müxtəlif 
konfrans, seminarlarda 100-dən çox elmi məruzə ilə çıxış 
etmişdir. O, 1958-ci ildə nəşr olunmuş "Ali məktəblər üçün 
fizikadan laboratoriya işlərinə rəhbərlik" tədris kitabının əsas 
müəlliflərindən biridir. 

1986-cı ildə "Maarif" nəşriyyatı tərəfindən prof. 
A.Rəsulovun 13 çap vərəqi həcmində "Optikadan laboratoriya 
işlərinə rəhbərlik" kitabı nəşr olunmuşdur. 

Gənc mütəxəssis fizik kadrların hazırlanmasında, eləcə də 
universitetin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak etdiyinə görə 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə və 3 medala, 4 fəxri fərmana 
layiq görülmüşdür. 

Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı kimi ikinci dərəcəli 

Vətən müharibəsi ordeni, 9 medal, 2 döş nişanı ilə təltif 

edilmişdir. 

Prof.A.Rəsulov fizika fakültəsində fizikanın optika hissəsi 
üzrə həmişə yüksək səviyyədə mühazirələr oxumuş, 

laboratoriya məşğələlərinin aparılması və optik cihazlardan 

istifadə qaydaları üzrə lazımi məsləhət və göstərişlər vermişdir. 

Prof.A.Rəsulov elmi-tədqiqat işləri, laboratoriyaların 

təşkili və inkişafı üzrə mühazirə və təcrübi məşğələlər 
aparmaqda böyük və zəngin təcrübə və bacarığa malik 

olduğundan onun molekulyar fizika sahəsində gənc nəslin 
yetişməsində olduqca faydalı göstərişləri, köməyi və məsləhəti 
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həmişə lazım olmuş və olacaqdır. 

RƏSULOV MƏCİD LƏTİF OĞLU 

Məcid Rəsulov 1916-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1923-cü ildə Şəkidə 7 illik məktəbin 

1-ci sinfinə daxil olmuşdur. 1928-ci ildə ailəsi 

Gürcüstanın Tsxmok qəsəbəsinə, sonra isə 

Qazaxıstanın Aral dənizindəki Kokaral 
adasına sürgün edilmişdir. 

Şəkiyə qayıdandan sonra ailəyə onun böyük qardaşı, Qori 

seminariyasının məzunu, Şəkidə müəllim işləyən Əbdüləli qayğı 
göstərmişdir. 

M.Rəsulov orta təhsilini Şəkidə davam etdirərək sənaye 
texnikumuna daxil olmuşdur. 1934-cü ildə V.İ.Lenin adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoii İnstitutunun fizika-riyaziyyat 

şöbəsinə qəbul olunur və 1938-ci ildə institutu birinci dərəcəli 

əlaçı diplomu ilə bitirir. 1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin aspiranturasına daxil olmuşdur. 

1939-cü ildə Sovet ordusu sıralarına xidmətə çağırılır və 

Fin müharibəsində iştirak edir. 1941-ci ilin mayında hərbi 

xidmətdən tərxis olunur, Böyük Vətən müharibəsi 

başladığından səfərbərliyə alınır və 293-cü atıcı diviziyasının 

393-cü artilleriya polkunun hesablayıcı bölməsinin komandiri 

vəzifəsinə təyin edilir. Həmin il yaralanır və Sverdlovsk 
evakuasiya qospitalında müalicə olunur. 

1942-ci ildə tank əleyhinə tağım komandiri təyin edilir. 
1943-cü ildə 10-cu qvardiya atıcı briqadasının xüsusi qvardiya 

artilleriya alayının qərargah batareyasının komandiri 
vəzifəsində müharibəni başa vurur və 1943-cü ildə ehtiyata 
buraxılır. Ordu sıralarından qayıdan M.Rəsulov aspiranturaya 
bərpa olunur və öz təhsilini Ukrayna Elmlər Akademiyasının 
Lvov filialında davam etdirir. 1949-cu ildə Y.B.Lopatinskinin 
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rəhbərliyi altında "Diferensial tənliklər üçün bəzi qarışıq 
məsələlərin həllinin çıxıqlar üsulunun tədqiqi" mövzusunda 
yazdığı namizədlik dissertasiyasını ADU-nun mexanika- 
riyaziyyat fakültəsinin Elmi Şurasında müdafiə edir. 1950 - 60- 

cı illərdə İ.Franko adına Lvov Dövlət Universitetinin 
mexanika-riyaziyyat fakültəsində "Diferensial tənliklər" 

kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. 1951-ci ildə dosent 

diplomunu alır. 
M.Rəsulov 1960-cı ildə keçmiş SSRİ EA B.A.Steklov 

adına Riyaziyyat İnstitutunun Elmi Şurasında "Xüsusi törəməli 

xətti diferensial tənliklər üçün qarışıq və sərhəd məsələlərinin 
həllinin çıxıqlar üsulu" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edir. 1960-cı ildə Bakıya qayıdır və Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin "Ümumi riyaziyyat" kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışmağa başlayır. 1961-ci ildə professor 

diplomunu alır. 
M.Rəsulov 1964-cü ildə həmin kafedranın bazasında 

"Riyazi fizika tənlikləri" kafedrasını yaradır. 1968-ci ildən ЕА 

müxbir üzv, 1983-cü ildən isə həqiqi üzv seçilir. 
Görkəmli alim çoxsaylı forum, simpozium və 

konfranslarda iştirak edib, o cümlədən 1956-cı ildə Sovet 

riyaziyyatçılarının 2-ci qurultayında, 1976-cı ildən Moskva, 

Tbilisi, Nitsa beynəlaxalq riyaziyyat konqresində mühazirələr 

oxumuşdur. 

Onun tələbələri sırasında akademiklərdən F.Maqsudov, 

N.Quliyev, Q.Cəlilov, C.Allahverdiyev, professorlar 

H.Qəndilov, N.Məmmədov, Y.Məmmədov, Ukrayna EA 

akademikləri Parasyuk, Pşeniçnıy və başqaları olmuşdur. 

1964-cü ildə Moskvanın "Nauka" nəşriyyatında "Metod 

konturnoqo inteqrala" ("Kontur inteqral üsulu metodu") adlı 

iri həcmli fundamental monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. 

1967-ci ildə İngiltərə Kral Riyaziyyat Cəmiyyətinin 

sifarişi ilə monoqrafiya ingilis dilinə tərcümə olunur və 
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Hollandiyada "Şimali Hollandiya Nəşriyyat Şirkəti", Amerika 

Birləşmiş Ştatlarında və Kanadada Јоһп 6: Sons Inc. 
Korporasiyasının İntersciense Publishers nəşriyyatları 
tərəfindən çap edilir. 1975-ci ildə yenə də "Nauka" 
nəşriyyatında "Primenenie metoda konturnoqo inteqrala" 
("Kontur inteqral üsulunun tətbiqi") adlı ikinci sanballı 
monoqrafiyası çapdan çıxdı. 1989-cu ildə "Elm" nəşriyyatında 
"Primenenie vıçetnoqo metoda k reşeniö differenülalğnıx 
uravneniy" adlı опј:пај monoqrafyası çapdan çıxır. Bu 
monoqrafiyalardan başqa, əksəriyyəti nüfuzlu elmi yurnallarda 
çap olunmuş 80-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 

M.Rəsulov 3 elmlər doktoru və 25 elmlər namizədi 
yetişdirmişdir. 1961-ci ildən çox sanballı Ümumittifaq 
"Diferensial tənliklər" furnalının redaksiya heyətinin üzvü, 10 
ildən artıq ADU-nun "Elmi əsərlər" Purnalının fizika-riyaziyyat 
seriyasının redaktoru olmuşdur. 

"Qafqazın müdafiəsinə görə", "Almaniya üzərində 
qələbə", "Sosisalizm yarışının qalibi", "Əmək veteranı" 
medalları ilə təltif edilmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 

M.Rəsulov müxtəlif illərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
və Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin Fəxri fərmanları ilə 
təltif olunmuş, "Şərəf nişanı" ordenini və "Əmək veteranı" fəxri 
adını almışdır. 

Məcid Rəsulov 1993-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

иә a 

RƏSULOV AYDIN YƏHYA OĞLU 

Aydın Rəsulov 1932-ci ildə anadan / 
olmuşdur. 1950-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta =- 
məktəbi bitirmiş, ADU-nun fizika-riyaziyyat = 
fakültəsinə daxil olmuş və 1955-ci ildə q 
qurtarmışdır. 
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A.Rəsulov hələ tələbə ikən əmək fəaliyyətinə başlamış, 
1954-cü ildən ADU-nun "Molekulyar fizika" kafedrasında baş 

laborant işləmişdir. Ali təhsil aldıqdan sonra tam ştata 

keçirilmiş, 1957-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya 

assisfent vəzifəsinə seçilmişdir. 1960 - 1963-cü illərdə 

universitetin aspiranturasında oxumuş, qurtardıqdan sonra 
yena orada müəllim vəzifəsində işləmiş, 1966-cı ildə baş müəllim 

vəzifəsini tutmuşdur. 
A.Rəsulov 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Unirersitetinin Elmi Şurasında prof.V.M.Çulanovskinin 
rəhbərliyi ilə "Molekullararası qarşılıqlı təsirin 
dihalogenmetanların metilen qrupu valent rəqslərinin udma 
zolağı intensivliyinə təsiri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1967-ci ildə SSRİ AAK 

tərəfindən ona fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik 

dətəcəsi (ADU Elmi Şurasının 29 iyun 1967-ci il qərarına 

əsasən, protokol Ne 7) verilmişdir. 
Aydın Rəsulov 1967-ci ildə vəfat etmişdir. 

RƏSULOV ARİF YƏHYA OĞLU 

Arif Rəsulov 1938-ci ildə anadan фә 
olnuşdur. 1955-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta ədl 

məxtəbi bitirmiş, 1955 - 1960-cı illərdə 

Azırbaycan Politexnik İnstitutunda 
oxumuşdur. İnstitutu bitirdikdən sonra 1960 - d ҝӧ 
1961-ci illərdə L.Şmidt (Səttarxan) adına 
maşnqayırma zavodunda texnoloq, 1961 - 1963-cü illərdə 

Qazixıstan Kimya və Maşınqayırma Layihə və Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunda mühəndis, böyük mühəndis vəzifələrində 

işləmişdir. 1964 - 1967-ci illərdə Çelyabinsk Politexnik 

İnstititunun aspirantı olmuş, 1968-ci ildə orada kiçik elmi işçi 

vəzifəsində çalışmışdır. 1971-ci ildə t.e.d., prof.Y.P.Vasinin 
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rəhbərliyi ilə Çelyabinsk Politexnik İnstitutunun Elmi 
Şurasında "Polad tökmələr üçün oksidləşdirici qəlib 
materiallarının yanıb-yapışmaya qarşı xassələrinin tədqiqatı" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Dissertasiyada polad tökmələrdə yanıb-yapışma qüsurunun 
yaranma mexanizminin izahı və bu problemin həlli üçün yeni 
baxışlar nəzərdən keçirilir. Alimin təklif etdiyi oksidləşdirici 
əlavələrin qəlib qarışığına daxil edilməsi tökmələrin səthində 
yaranan qüsuru kəskin azaldır və ya ləğv edir. 

Arif müəllim dissertasiya müdafiəsindən sonra 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunda əvvəl assistent (1969) 
işləmiş, 1977-ci ildən dosent vəzifəsində çalışmışdır. Onun 
rəhbərliyi ilə iki nəfər texnika elmləri namizədi hazırlanmışdır. 

O, bir çox elmi konfranslarda (Leninqrad, Kiyev, 
Odessa, Çelyabinsk), 1980-ci ildə ÇSSR-in Ostrava şəhər:ndə 
beynəlxalq konfransda, 1985-ci ildə Tökməçilərin Ümumdünya 
konqresində (Moskva) iştirak etmişdir. 

A.Rəsulovun 50-yə qədər elmi məqaləsi, Y.P.Vasin ilə 
müştərək yazdığı "Okistiteli - nove protivopriqarnıe matefalı" 
(92 s., Çelyabinsk, 1968) kitabı və "Tökmələrin hazırlanma 
texnologiyası" kurs layihəsi üçün metodik göstərişi (23 s., Fakı, 
1987) çap olunmuşdur. Çexoslavakiyanın Ostrava şəhərində bir 
məqaləsi nəşr edilmişdir. Onun elmi tədqiqatları polad və 
çuqun tökmələrin keyfiyyətinin və etibarlılığının yüksəlməsinə 
yönəlmiş, sahə üçün yeni istiqamətlər müəyyənləşdirilmşdir. 
Nəzəri tədqiqatın nəticəsində yeni qəlib qarışıqları və yanıb- 
yapışmaya qarşı boyaların tərkibi işlənib hazırlanmış, neft 
maşınqayırması və gəmi təmiri tökmələri üçün yeni hazıranma 
texnologiyaları təklif edilib və müvəffəqiyyətlə istehsalata 
tətbiq edilmişdir. 

A.Rəsulov 2001-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 
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RƏSULOV MAHİR ABDULLA OĞLU 

Mahir Rəsulov 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1968-ci ildə Şəki şəhər N.Gəncəvi 
adına 7 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul 

olunmuş və 1973-cü ildə başa vurmuşdur. 2 
Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 

İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işə başlamışdır. 1975 - 

1977-ci illərdə Moskva şəhərində Hesablama Mərkəzi 
İnstitutunda araşdırmaçı-sta)or kimi çalışmış, 1977-ci ildə 

Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 

İnstitutunda aspiranturaya qəbul olunmuş və 1979-cu ildə 

Moskva Hesablama Mərkəzi İnstitutunda məqsədli 

aspiranturaya göndərilmişdir. 1983-cü ildə prof. A.A.Abramov 

və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş elmi işçi 

V.F.Baklanovskayanın rəhbərliyi altında "Cırlaşan parabolik 

tip tənliklər üçün sonlu fərq sxemlərinin araşdırılması və bəzi 

riyazi-fizika tənliklərinin həlli" mövzusunda dissertasiya 

yazaraq fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

almışdır. 

1992-ci ildə Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları 

Problemləri İnstitutunda fəaliyyət göstərən "Texnika elmləri 

doktoru" elmi dərəcəsini verən "Neft və qaz yataqlarının 

işlənməsi və istismarı" İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurası nəzdində 

SSRİ Dövlət Attestasiya Komissiyasının əmri ilə yaradılmış 

birdəfəlik Elmi Şurada iki "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi 

və istismarı" və "Hesablama riyaziyyatı" indeksləri üzrə Neft 

və qaz yataqlarının işlənmə göstəricilərinin hidro-qazo-dinamik 

təyini metodlarının effektivliyi və etibarlılığının artırılması 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək texnika 

elmləri doktoru adını almışdır. 
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Dissertasiyada bəzi xüsusiyyətlərə sahib olan qeyri-xətti 
parabolik və hiperbolik tipli xüsusi törəməli diferensial tənliklər 
üçün Koşi və başlanğıc-sərhəd problemlərinin kəsilən 

funksiyalar sinifində analitik və ədədi həllərinin tapılması üçün 
yeni bir metod təklif olunmuşdur. Alınan nəzəri elmi nəticələr 

qeyri-xətti dalğa dinamikasında, istilik texnikasında, yeraltı 

hidro dinamik problemlərin və s. modelləşdirilməsində və 
həllində geniş tətbiq olunmuşdur. 

1989-cu ildə SSRİ EA-nın qərarı ilə hesablama riyaziyyatı 
ixtisası üzrə baş elmi işçi adını almışdır. 1988 - 1999-cu illərdə 

Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri 

İnstitutunda "Lay sistemlərin ədədi modelləşdirilməsi" 

sektorunun, sonra da bölməsinin rəhbəri vəzifəsində işləmişdir. 

1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziy- 
yat və kibernetika fakültəsinin "Riyazi fizika tənlikləri" kafed- 
rasının professoru vəzifəsində çalışır. 1995 - 1996-cı illərdə İran 
İslam Respublikasında 25 - 26-cı illik beynəlxalq konfranslarda 
məruzələr etmişdir. Moskva, Riqa, Kazan, Volqoqrad və s. 
şəhərlərdə keçirilmiş elmi konfranslarda iştirak etmişdir. 

Onun 1996-cı ildə "Paznoktnıe sxemi primeenii nekotorıx 
nelineynıx zadaç matematiçeskoy fiziki b klasse pazpubnıx 
funküii" (Bakı, Glm, 170 s.) monoqrafiyası Təhsil Nazirliyinin 
qərarı ilə "Paznoktnıe metodiı uravnenii matematiçeskoy fiziki" 
adı ilə dərs vəsaiti kimi 1999-cu ildə yenidən çap olunmuşdur. 

M.Rəsulovun 65 elmi məqaləsi vardır ki, bunlar da xarici 
və ölkə mətbuatında çap olunmuşdur. 

1994-cü ildə Soros Fondunun qrantını almışdır. VVhos 
V/ho in the VVorld ensiklopediyasının 12-ci basqısında 
haqqında məlumat verilmişdir. 1996 - 1997-ci illərdə 
İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının elmi katibi olmuşdur. 
1997-ci ildən Türkiyə Cümhuriyyətinin Qaradəniz Teknik 
Universitetində Matematik bölümündə professor vəzifəsində 
çalışmaqdadır. 
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RƏSULOV HƏMİD LƏTİF OĞLU 

Həmid Rəsulov 1926-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1944-cü ildə Bakı şəhər 132 No-li 
orta məktəbi bitirmişdir. 1950-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin geolofi- £ 
coğrafiya fakültəsinə daxil olmuş, 1956-cı ildə 
mühəndis-geoloq ixtisası almışdır. Ali məktəbi başa vurandan 

sonra geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 

M.H.Ağabəyovun rəhbərliyi ilə 1963-cü ildə "Qərbi 

Azərbaycanın Küryanı rayonunun geolofi quruluşu və neft- 
qazlılıq perspektivliyi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. 
Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi 

işləmişdir. 1969-cu ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin 
qərarı ilə ona neotektonika ixtisası üzrə baş elmi işçi adı 

verilmişdir. Yer qabığının müxtəlif struktur elementlərinin 

geoloyi-morfostruktur tədqiqatlarında iştirak etmişdir. O, iki 

antiklinal zona müəyyən etmişdir (Ortaqaş-Quruqençi və Kür 

antiklinal zonaları). Dərc olunmuş 30 işin müəllifidir. Elmi 

forum, simpozium, konfrans və sessiyalarda elmi məruzələrlə 

çıxış etmişdir. 1978-ci ildə "Elm" nəşriyyatı tərəfindən "Qərbi 

Azərbaycanın Küryanı rayonunun ведјоји quruluşu" adlı 

monoqrafiyası rus dilində nəşr edilmişdir. 

Həmid Rəsulov 1984-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

RƏSULOV TOFİQ MƏCİD OĞLU ( 2 
— 

Tofiq Rəsulov 1953-cü ildə anadan 

olmuşdur. Ailəsi 1960-cı ildə Lvovdan Bakıya 

köçmüş və həmin ildə 8 saylı məktəbin birinci 

sinfinə daxil olub, 1970-ci ildə başa 

vurmuşdur. 
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Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuş və 1975-ci ildə ali təhsilini bitirib 

təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat 
İnstitutunda baş laborant vəzifəsində işə başlamışdır. 1976-cı 

ildə kiçik elmi işçi vəzifəsinə seçilmiş, 1977-ci ildə aspiranturaya 
daxil olmuşdur. 

1980-ci ildə akademik F.Maqsudovun rəhbərliyi altında 

Azərbaycan EA Riyaziyyat İnstitutunun İxtisaslasdırılmış Elmi 
Şurasında "Dəyişən sərhədli parabolik sistemlər üçün birölçülü 
qarışıq məsələlərin həlli" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. Dissertasiyada sırf nəzəri məsələlərin 

həllindən əlavə neftin yeraltı qatlardan miselyar mədələrlə 
sıxışdırılmasının riyazi modeli qurulmuşdur. 

T.Rəsulov 1980 - 1986-cı illərdə Riyaziyyat İnstitutunda 

baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1986-cı ildən Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasının "Ali riyaziyyat" kafedrasında 
dosent vəzifəsinə seçilir və hazırda orada çalışır. 21 elmi məqalə 
müəllifidir, onlardan 6-sı ümumittifaq "Diferensial tənliklər" 
јагпаһпда çapdan çıxmış və ABŞ-da ingilis dilinə tərcümə 
olunmuşdur. 

RƏSULOV NATİQ İSMAYIL OĞLU 

Natiq Rəsulov 1958-ci ildə anadan Şİ” 
olmuşdur. Şəki şəhərində 7 saylı orta 
məktəbdə 8 il oxumuş və eksternat yolu ilə 10 
saylı məktəbi 1975-ci ildə başa vurmuşdur 
Həmin il Azərbaycan Dövlət İncəsənət | 
İnstitutunun mədəni-maarif fakültəsinə daxil İ 
olmuş, 1976-cı ildə hərbi xidmətlə bağlı : 
təhsilini yarımçıq qoymuş, hərbi xidmətini başa Yuşıib yenidən 
instituta qayıtmış və 1982-ci ildə oranı bitirmişdir. 

Şəki rayon Mədəniyyət Şöbəsində xalq teatrının refissoru 
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kimi fəaliyyətə başlamış, 1981-ci ildən Şəki Pedaqofi 
Texnikumu komsomol komitəsinin katibi işləmişdir. 1984-cü 
ildən Şəki ziyalılar evinin direktoru, M.F.Axundovun ev- 
muzeyinin direktoru vəzifələrində işləmiş, 1988-ci ildən 
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Şəki rayon komitəsinin 
sədri seçilmişdir. 1991-ci ildə Şəki rayon Mədəniyyət Şöbəsinin 
müdiri təyin olunmuş, bu vəzifədə 1995-ci ilə qədər işləmişdir. 

1990 - 1995-ci illərdə Şəki şəhər XDS-nin deputatı 
olmuşdur. 

1995-ci ilin noyabrından Azərbaycan Milli Məclisinə Şəki 
şəhərindən deputat seçilmiş və xalqın vəkili kimi onu MM-də 
ləyaqətlə təmsil etmişdir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə 
nüfuzunun artırılması və Qarabağ torpaqlarının erməni işğalı 
ilə bağlı N.İ.Rəsulovun ideyaları bu gün də öz aktuallığını 
saxlamaqdadır. 

RƏSULOV RAFİQ ƏBDÜLƏLİ OĞLU 

Rafiq Rəsulov 1958-ci ildə anadan əl 
olmuşdur. 1975-ci ildə Şəki şəhərində 7 saylı ) 

orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Bakı 

Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə 
daxil olmuş, 1980-ci ildə qurtarmışdır. Ali 

məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla Şəki şəhərinə gəlmiş, 

təyinat müddəti qurtardıqdan sonra qiyabi as-piranturaya daxil 
olmuşdur. 

1983-cü ildə Azərbaycan Respublikası Seysmolofi Xidmət 

Mərkəzinin Şəki şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur. 1992-ci ildə 

Azərbaycan EA Geologiya İnstitutunun nəzdindəki "Faydalı 

qazıntıların geofiziki axtarışı və kəşfiyyatı üsulları" Elmi 

Şurasında f.r.e.d., prof. T.K.Ramazanov və İf-r.e.d. 

F.A.Qədirovun rəhbərliyi altında "Üçölçülü geoloii mühitdə 

dalğavari tektonik proseslərin modelləşdirilməsi" mövzusunda 
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namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dalğavari tektonik 
proseslərin öyrənilməsi geologiya və geofizikanın fundamental 
məsələlərindən hesab edilir. Səthi gərilmə qüvvəsinin təsirini nə- 
zərə almaqla özlülü çökmə süxurlarının qarşılıqlı əlaqələri 
zamanı neft-qaz strukturlarının formalaşması və bu proseslərlə 
əlaqədar qravitasiya qüvvələrinin dəyişməsinin 
modelləşdirilməsi, qırışıqların yaranması həyəcanlanmanın 
parametrlərinə səthi gərilmə qüvvəsinin təsirinin öyrənilməsi, 
yuxarı bərk və aşağı özlülü layların qravitasiya qeyri- 
dayanıqlılığının tədqiqi dissertasiyanın əsas nəzəri əhəmiyyəti 
hesab edilir. 

R.Rəsulov 1992-ci ildən BDU-nun Şəki filialında baş 
müəllim, 1993-cü ildən "Təbiət elmləri" kafedrasının müdiri, 
1994-cü ildən filialda tədris işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsində işləmişdir. O, Azərbaycanda və keçmiş ittifaq 
məkanında keçirilmiş elmi konfranslarda iştirak etmişdir. 

R.Rəsulov BDU-nun Şəki filialının Azərbaycan 
Müəllimlər İnstitutunun filialına çevrildiyi dövrdən oranın 
direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

RƏHİMLİ MƏNZƏR ƏHMƏD QIZI 

Mənzər Rəhimli 1971-ci ildə Bakı |. 
Pedaqoyi Universitetinin kimya fakültəsini | 
bitirib, həmin ildən QÜFKİ-də baş laborant 
vəzifəsində elmi fəaliyyətə başlayıb. 1982-ci 
ildə istehsalatdan ayrılmadan Azərbaycan FA | 
QÜUFKİ-də qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil 
olmuşdur. "Dünya Okeanı" problemi üzrə elmi proqramın 
yerinə yetirilməsinin icraçısı olub və "Uranın dəniz suyu tipli 
karbonat məhlullarından lifli sorbentlərlə sorbsiya ilə 
çıxarılması" mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirib müdafiə etmişdir. AAK-ın qərarına əsasən ona 

480 

1992-ci ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 

Dissertasiya işinin eksperimental nəticələri riyazi üsulla 
işlənilmiş və sorbsiya prosesinin kinetik, eləcə də termodinamik 

qanunauyğunluqları ümumiləşmiş empirik tənliklərlə 

verilmişdir. Uranın dəniz suyu tipli karbonat məhlullarından 

lifli sorbentlərlə sorbsiyasının mexanizmi ilk dəfə M.Ə.Rəhimli 

tərəfindən təklif olunmuşdur. 
O, "Dünya Okeanı"nın elmi proqram əsasında 1987-ci ildə 

Xəzər dənizində karboksilləşmiş poliakrilnitril lifli sorbentlərlə 
sorbsiyasının təbii sınaqlarını keçirmişdir. Təyin olunmuşdur 

ki, uranın və digər komponentlərin dəniz və təbii sulardan 

kompleks şəkildə çıxarılması perspektivlidir. Bu liflərin 

sorbsiyası xüsusiyyətləri mövcud olan eyni sinifli digər 

sorbentlərindən daha yüksəkdir. 
Alınan işlərin nəticəsində QÜFKİ "Tullantı suların 

kimyəvi təmizlənməsi laboratoriyası" və Moskvadakı 

V.İ.Vernadski adına "QEOXİ"nin əməkdaşları ilə birlikdə 
sınaq aktı tərtib edilmişdir. Bu akt iki institut müdirləri 

tərəfindən təsdiq olunmuşdur. M.Rəhimlinin apardığı elmi işlər 

fundamental xarakter daşıyır. 

O, titan, qalay, manqam, sirkonium, oksihidrat əsasında 

və istehsalat tullantıları olan alüminium şlakından istifadə 

etməklə sintez edilmiş sorbentlərlə təbii və tullantı sulardan 

qiymətli metalların, eləcə də zəhərli komponentlərin sorbsiyası 

ilə məşğul olmuşdur. 
M.Rəhimli hazırda yod-brom istehsalatının tullantı 

sulardan uranın, kobaltın, misin və s. elementlərin mövcud olan 

və laboratoriyada sintez edilən sorbentlərlə sorbsiya prosesini 

tədqiq etməklə məşğuldur. 
M.Rəhimli 7 illik elmi staya malikdir. 17-dən çox elmi 

əsərin müəllifidir. 8 elmi əsəri müdafiədən sonra dərc 

olunmuşdur. O, dəfələrlə beynəlxalq konfranslarda elmi 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 
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RƏHİMOV ƏHMƏD HƏSƏN OĞLU 

Əhməd Rəhimov nasir, publisist, 1950- Şə 

ci ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının, 1975-ci ФМ 
ildən isə SSRİ Yumalistlər ittifaqının "Qızıl 

Qələm" mükafatı laureatıdır . 

Ə.Rəhimov 1924-cü ildə anadan 
olmuşdur. 1930-cu ildə ailəsi ilə Bakıya 

köçmüşdür. İbtidai təhsilini 19 Ne-li şəhər 
məktəbində almışdır. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində müdafiə sənayesi 
müəssisələrində - təyyarə və maşınqayırma zavodlarında 
çilingər və tornaçı işləmişdir. 

1943-cü ildə istehsalatdan "Kommunist" qəzeti 
redaksiyasına korrektor vəzifəsinə keçmişdir. 1943 - 1946-cı 
illərdə "Xəzər bolşeviki" qəzeti redaksiyasında işləmiş, "Paris 
kommunası", "Vano Strua", "Zakfederasiya" adına zavodlarda 
yurnalist kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həm də Bakı - Həştərxan 
arası neftdaşıyan tankerlərdə və yükdaşıyan gəmilərdə qəzetin 
xüsusi müxbiri olmuşdur. 

1946 - 1948-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Pedaqofi İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir. Qiyabi 
Pedaqoii İnstitutun ədəbiyyat fakültəsinin 3-cü kursunda, eyni 
zamanda N.Krupskaya adına siyasi maarif məktəbinin 
kitabxanaçılıq şöbəsində təhsil almışdır. 

1952-ci ildə Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat 
İnstitutunu bitirmişdir. Bakı neftçilərinin həyatından bəhs edən 
"Xəzərin sahilində" kinofilminin ssenarisini yazmışdır. 

Əsərləri SSRİ xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında bədii ədəbiyyat şöbəsinin 
redaktoru, "Kommunist" qəzeti redaksiyasında, Azərbaycan 
Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində, "Maarif" 
nəşriyyatında redaktor işləmişdir. Bir çox roman, povest və 
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hekayələrin müəllifidir: "Mənim ailəm" - roman, "Bir evin 

gəlini" - hekayələr, "Mahur" - oçerklər, "Doğma adamlar" - 
hekayə və oçerklər və s. 

Əhməd Rəhimov 1998-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. 

RƏHİMOV HÜSEYN RAFİQ OĞLU 

Hüseyn Rəhimov 1971-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1987-ci ildə Bakı şəhər 6 No-li orta 

məktəbi bitirmiş, Bakı Dövlət Universitetinin 

şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş və 1992- 

ci ildə oranı qurtarmışdır. Həmin ildə Rusiya 

Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik 

Akademiyasına daxil olmuş və 1994-cü ildə təhsilini 

tamamlamışdır. 1996-cı ildə yenidən BDU-nun hüquq 

fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə oranı qur-tarmışdır. 
1994-cü ildə Rusiya XİN-in Diplomatik Akademiyasında 

"Xarici siyasət tarixi və beynəlxalq əlaqələr" kafedrasının 

müdiri t.e.n. L.M.Yeremeyevin rəhbərliyi ilə "Rusiya - 

Azərbaycan xanlıqları arasında XVTIT əsrin sonlarında, XIX 

əsrin əvvəllərində diplomatik “ əlaqələrin tarixindən" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix 
elmləri namizədidir. 

1995-ci ildə Moskvada fəlsəfə elmləri doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. 1998-ci ildə Bakıda keçirilmiş "Qafqaz. Tarix, 

müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxalq elmi 

konfransında iştirak etmişdir. 15-dən çox tarixi və müasir 

beynəlxalq əlaqələrə dair məqalələrin müəllifidir. İki 

monoqrafiyası çap olunmuşdur: "Rusiya - Azərbaycan 

xanlıqları arasında XVIII əsrin sonlarında, XIX əsrin 

əvvəllərində diplomatik əlaqələrin tarixindən" və "Azərbaycan - 

Rusiya diplomatik əlaqələrdə XVIII əsrin sonlarında, XIX 

əsrin əvvəllərində ticari-iqtisadi aspektlər". 
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Onun tədqiqatları XVIII əsrin sonlarında, XIX əsrin 

əvvəllərində regionda baş vermiş beynəlxalq proseslərin 

öyrənilməsi bir tərəfdən aparıcı dövlətlərin gərgin mübarizəsi 

nəticəsində Rusiyanın dünya siyasətində tutduğu mühüm yer və 

digər tərəfdən isə Azərbaycan xanlıqlarının öz dövlətçiliyini 

qurmaq arzusunda olan dövrdə, müasir regional beynəlxalq 

əlaqələr ətrafında analogiyalar qurmaq üçün imkan yaradır. 

Həmçinin tarixi hadisələr ətrafında aparılan tədqiqatlar və 

analiz, hazırkı dövlətlərarası əlaqələrin inkişafı dövründə 

Qafqazın və ümumi olaraq regionun problemlərinin həllində, 

gələcəkdə müəyyən çətinliklərin aradan qaldırılması və region 

dövlətlərinin tarazlaşmış siyasətinin qurulması istiqamətində 

köməklik göstərə bilər. 
Hüseyn Rəhimov 1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycan 

Respublikasının XİN-in Avropa, ABŞ və Kanada idarəsində, 

HI Avropa şöbəsində işləyir. 

RƏHİMOV RƏŞAD NİZAMƏDDİN 
OĞLU 

Rəşad Rəhimov 1948-ci ildə 

doğulmuşdur. 1966-cı ildə Şəkidəki 11 saylı 

orta məktəbi bitirmişdir. 1973-cü ildə ADU- 

nun fizika fakültəsini qurtarmışdır. Hərbi 

xidmətdən sonra 1975 - 1979-cu illərdə Azərbaycan EA Fizika 

İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur. 1983-cü ildə 

akademik M.İ.Əliyev və D.H.Araslının rəhbərliyi ilə "InSb - 

In2GeTe bərk məhlulunda elektron və fonon prosesləri" 

mövzusunda nami-zədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1983- 

cü ildən Fizika İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

R.Rəhimov 26 respublika və beynəlxalq konfrans və 

simpoziumların iştirakçısı olmuş, 65 məqaləsi yerli və xarici 

ölkələrin elmi yurnallarında dərc edilmişdir. O, hazırda 
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yarımkeçirici birləşmələrin elektrik və istilik xassələrinin tədqiqi 
ilə məşğul olur. Apardığı tədqiqatlar bərk cisimlər fizikasının 
bir sıra məsələlərinin, o cümlədən elektron və fononların 
səpilmə mexanizmlərinin, епегј zolaqlarının quruluşunun, 
məxsusi və xarici təsirlərlə yaranan defektlərin təbiətinin 
öyrənilməsində əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiq olunan maddələrin 
fiziki parametrləri məlumatları və "bilgi bankı" üçün mühüm 
nəticələrdir. 

Rəşad Rəhimov yarımkeçirici birləşmələrin istilik 
xassələrini tədqiq etmək üçün işıq impulsu metoduna əsaslanan 
qurğunun və "Alfa" cihazının müəlliflərindən biridir. "Alfa" 
cihazı 1985-ci ildə Moskvada XTNS-də bürünc medala layiq 
görülmüşdür. 

RƏHİMOVA ƏFŞAN MUSTAFA QIZI 

Əfşan Rəhimova 1930-cu ildə anadan 
olmuşdur. 1947-ci ioldə Şəki şəhərindəki 7 No- 
li orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il İğ 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya BİB 
fakültəsinə imta-hansız qəbul olunmuş, 1952- 
ci ildə əla qiymətlərlə qurtarmışdır. Təyinatla Şəki şəhərinə 
getmiş, 5 Ne-li orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış-dır. 

Ə.Rəhimova 1958-c ildən Bakıda Yasamal rayonundakı 
173 No-li məktəbdə bir il ibtidai sinif müəllimi işləmiş, sonra 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris etmişdir. 

Məktəbdə işlədiyi dövrdən "Azərbaycan dili", "Elm və 
həyat", "Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi" yurnallarında 
elmi-metodik məqalələrlə tanınmış, respublika miqyasında 
keçirilən elmi-metodik seminar və konfranslarda məruzələrlə 
çıxış etmişdir. Məktəbdə işlədiyi vaxtdan baş müəllim adına 
layiq görülmüş, "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

485 



Ə.M.Rəhimova 1975-ci ildən AETPE İnstitutunun 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı şöbəsinin dissertantı olmuş, 

prof.p.e.d.Ə.Əfəndizadənin rəhbərliyi ilə hazırladığı "Yaradıcı 

yazılarla bağlı üslubiyyət işləri" mövzusunda elmi-metodik 

tədqiqat işini 1981-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət 

Pedaqofi İnstitutunun Elmi Şurasında müdafiə etmiş və elmlər 

namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra Azərbaycan 

Respublikası Təkmilləşdirmə İnstitutunun "Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatın tədrisi metodikası" kabinetində metodist vəzifəsinə 

keçmiş, 1985-ci ildə institutda yeni açılan "Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı tədrisi metodikası" kafedrasında baş müəllim olmuş, 

bir il sonra Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent 

elmi adına layiq görülmüşdür. 

Əfşan xanım hazırda APKİA və Yenidən Hazırlanma Baş 

İnstitutunun "Dillər və ədəbiyyatın tədrisi metodikası" 

kafedrasının müdiridir. 

O, Azərbaycan Respublikasında nitq mədəniyyəti, 

üslubiyyatla bağlı keçirilən konfrans və seminarlarda tezis və 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 9 kitabın müəllifidir. Azərbaycan 

Respublikasının əməkdar müəllimidir. 

RƏHİMOVA ŞƏFƏQ ƏHMƏD QIZI 

Şəfəq Rəhimova 1956-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1973-cü ildə Bakıdakı 173 Ne-lı 

məktəbi bitirmiş, N.Nərimanov adına Ra 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun İŞ 
müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul Ы 

olunmuş, Lenin təraqüdü ilə oxumuşdur. Bil 

1979-cu ildə həmin fakültəni "müalicə işi" ixtisası üzrə 

fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. Reproduktiv 

endokrinologiya sahəsində çalışmaqla endokrinologiya, 
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normal fiziologiya üzrə mütəxəssisdir. 
Ş.Rəhimova 1985-ci ildə Tbilisi Dövlət Tibb İnstitutunda 

"Prolaktin sekresiyasının hipotalamik serotoninergik tənzim 
mexanizmi və qadınlarda hipoqalaktiyanın müalicəsi" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, tibb 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1992-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb 

Universitetində "Süd əmizdirmə dövründə "ana-uşaq" 

sisteminin neyroendokrin xarakteristikası" mövzusunda 

doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, tibb elmləri doktoru 

alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 
Ş.Rəhimova eksperimental-kliniki tədqiqatlar nəticəsində 

əmizdirən qadın və südəmər körpənin vahid fizioloyi sistem 
təşkil etməsi haqqında yeni müddəa irəli sürmüş, bu sistemin 

neyroendokrin səciyyəsini vermişdir. Müasir dövrdə çox 
yayılmış ana-körpə münasibətlərinin erkən pozulması 

hallarının istər uşaq fiziologiyasına - onun neyroendokrin 

sisteminin formalaşmasına, istərsə də qadın orqanizmində 

doğuşdan sonra gedən endokrin dəyişikliklərə mənfi təsir 

göstərdiyini aşkar etmiş, qadın laktasiyasının erkən 

pozğunluqlarının neyroendokrin mənzərəsini aydınlaşdırmış və 

qadınlarda gələcək dishormonal xəstəliklər risk amili kimi 

qiymətləndirmişdir. lAktasiya və döşlə əmizdirmə zamanı qadın 

orqanizmində xüsusi stresdən qoruyucu neyroendokrin 

mexanizmin inkişaf etdiyini ilk dəfə aşkar etmişdir. Ana 

südündən tez məhrum olmuş uşaqların gələcəkdə mərkəzi 

endokrin mənşəli reproduktiv pozğunluqlara - 

hiperprolaktinemik sonsuzluğa meylli olması faktını aşkar 

etmişdir. Müasir doğuşa yardım təcrübəsində işlənən qeyri- 

fiziolofi metodların qadın daktasiyası dövrünün qısalmasında 

rolunu aydınlaşdırmışdır. Qadınların süd vəzilərinin funksional 

imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün diaqnostika metodunu və 

hipoqalaktiyanın patogenetik əsaslandırılmış müalicə üsulunu 
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işləyib hazırlamış və tətbiq etmişdir. 
Ş.Rəhimovanın nəşr olunmuş 72 elmi əsəri vardır, 

bunların 51-i xarici ölkələrdə dərc olunmuşdur. Hazırda 2 
aspirantın və 2 dissertantın elmi rəhbəridir. 

$.Rəhimova 1979-cu ildən Azərbaycan EA A.İ.Qarayev 
adına Fiziologiya İnstitutunda çalışmış, 1995 - 1999-cu illərdə 
həmin institutun Reproduktiv funksiyaların 
neyroendokrinologiyası laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 
2000-ci ildən BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığında 
Milli Səhiyyə mütəxəssisi vəzifəsində çalışır. 

Ş.Ə.Rəhimova Azərbaycan Endokrinoloqlar 
Assosiasiyasının sədr müavini, Britaniya Endokrinoloqlar 
Cəmiyyətinin, Beynəlxalq Laktasiya Konsultantları 
Assosiasiyasının (Çikaqo, ABŞ), Rusiya Ginekoloq- 
Endokrinoloqlar Assosiasiyasının (Moskva) üzvüdür. 1995 - 
1996-cı illərdə ABŞ-ın Mak Arturlar Fondunun fərdi qrantı 
üzrə "Qadınların analıq hüquqlarının qorunmasının tibbi- 
ictimai aspektləri" mövzusunda tədqiqat işi aparmışdır. 1990 - 
1999-cu illər arası bir çox beynəlxalq, respublika və MDB 
çərçivəsində keçirilən 9 konfrans və seminarda sədr, təşkilatçı 
və məruzəçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bundan başqa, 
neyroendokrinologiya və laktasiyanın fiziologiyasına həsr 
olunmuş keçmiş ittifaq miqyaslı qurultay və konfransların 
iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycan EA Nəbatat İnstitutu 
nəzdində və Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat 
Oftalmologiya İnstitutu nəzdində ixtisaslaşmış müdafiə 
şuralarının üzvü olmuşdur. 

i. r 
d RİZVANOV NAZİM ABBAS OĞLU 

Nazim Rizvanov (Nazim Rizvan) 1951- 
ci anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Şəki şəhər 10 
No-li orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 9 - 
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10-cu sinifləri Maştağa qəsəbəsindəki 128 saylı məktəbdə 

oxumuşdur. 

1968-ci ildə N.Rizvanov ADU-nun tarix fakültəsinə qəbul 
olunmuş, 1972-ci ildə bitirmişdir. Ədəbi yaradıcılığa erkən 
başlamış, ilk qələm məhsulu olan "Göygöl" şerini 1963-cü ildə 
yazmışdır. Xalq şairi Söhrab Tahirin xeyir-duası ilə 
"Azərbaycan gəncləri" qəzetində çap olunmağa başlamışdır. 

Ali təhsil illərində gənc şair lirik şerlərlə yanaşı, tarixi 
mövzuda "Babək" (1969), "Dan ulduzu" (1970), "Yadigar şəkil" 
(1970) mənzum pyeslərini, "Zurnanın səsi çıxdı" (1971) 

komediyasını, "Dağ qartalı" (1971), "İki sahil", "Güc 
birlikdədir" (1971) poemalarını qələmə almışdır. 

1974-cü ildə Zaqafqaziya Ali Komsomol Məktəbini 

bitirmiş və geniş ədəbi yaradıcılığa başlamışdır. "Mən Vurğunu 

görmüşəm" (1975), "Müşairə" (1977) poemalarını və "Xətai" 

mənzum romanını (1977) yazmışdır. 

N.Rizvan 1978-ci ildə Azərbaycan EA-nın Nizami adına 

ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasına qəbul 

olunmuşdur. Xalq yazıçısı, akademik M.İbrahimovun və şair, 

alim Ə.Hüseyninin rəhbərliyi ilə dahi Azərbaycan şairi 

Məmmədhüseyn Şəhriyar haqda yazdığı "Şəhriyar 

yaradıcılığında vətənpərvərlik" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almışdır. 

N.Rizvan 1981-ci ildən Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutunun "Azərbaycan ədəbiyyatı (XIX - XX əsrlər)" 

şöbəsində işləyir. Böyük elmi işçidir. "Cənubi Azərbaycan 

ədəbiyyatının yeni inkişaf mərhələsi. 1850 - 1920-ci illər" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyasını yazıb qurtarmış, 

"Cənubi Azərbaycan nəsri və dramaturgiyası. 1920 - 2000-ci 

illər" adlı ədəbi və "Azərbaycan - İran münasibətləri. 1991 - 

2000-ci illər" tarixi monoqrafiyalarını başa çatdırmaq üzrədir. 

O, 4 cildlik "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antalogiyası"nda 

tərtibçi, 2 cildlik "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
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oçerkləri" kitabında müəllif, 3 cildlik "Şəhriyar. Əsərləri" 
kitabında tərcüməçi, redaktor, "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı 
kitabxanası" 20 cildliyinin TI cildində tərcüməçi, M.Şəhriyarın 
"Yalan dünya" kitabında tərtibçi və tərcüməçi kimi iştirak 
etmişdir. Onun 1989-cu ildə "Mənim sevgim" adlı şerlər, 1997- 
ci ildə ABŞ-ın Sietl şəhərində "Xətai" (mənzum romandan bir 
parça), 1999-cu ildə yenə ABŞ-da "Əcdaddan doğan ruhla" 
kitabları və 2000-ci ildə Bakıda "Azərbaycan diasporası 
tarixindən" monoqrafiyasının 1 cildi işıq üzü görmüşdür. 

Yaradıcılığının sonrakı dövrlərində "Maştağa məktəbi" 
(1981), "Tənha" (1983) romanlarını, "Şöhrət" (1983), "Yanğın" 
(1991) poemalarını, "Yarımçıq vüsal" (1996) mənzum romanını 
yazmışdır. Onun Azərbaycan, İran, Türkiyə , Almaniya və 
İsveçdə çıxan qəzet, yurnal, radio və televiziyalarında çıxışları 
olmuş, müsahibələr vermişdir. 

N.Rizvanın yaradıcılığında Şəki - Vətən mövzusu xüsusilə 
cəlbedicidir. Şəkinin təbiətinə, insanlarına həsr etdiyi "Şəki" 
şeri, "Anam Xəzər" poemasında Şəkiyə həsr olunmuş parçalar 
daha yaddaqalandır. 

"Anam Xəzər" poemasında parça 

Yurdum olub uca Qafqaz dağları, 
Qədim Şəki çəmənləri, bağları, 
Üzümlərin tağlardakı tağları 
Göydə süzən әјдаһауа bənzərdi, 
Yaşıl-yaşıl həyətləri bəzərdi. 

Qanadlıydı Şirəlinin Çil atı, 
Andırırdı Çil madyanı, Qıratı, 
Canlanırdı Koroğlunun büsatı. 
Kamanından üzülmiş bir ox idi, 
Əsrimizdə misli-tayı yox idi. 
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Bu poemada Şəhriyar üslubu hiss olunur. Şirəlinin 

(daşqaçı Şirəli) Çil atı o at idi ki, "Yenilməz batalyon" filminin 

çəlilişlərində istifadə olunmuşdu. 

Onun "Şəki" şeri də belə axıcıdır, könlü oxşayandır: 

Əhmədli meşəsi qədimdən qədim, 
"Gələsən-görəsən" şöhrət məbədim, 

Mən onu yadlara təslim görmədim, 

Düşmənlə Beyrək tək güləşib Şəkil 

RZAYEV AYDIN TAHİR OĞLU 

Aydın Rzayev 1937-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1956-cı ildə Şəki şəhərindəki "az 

M.Qorki adına 10 Ne-li orta məktəbi E 
bitirmişdir. 1971-ci ildə BDU-nun filologiya 

fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə başa 

vurmuşdur. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 

fakültə Elmi Şurasının qərarı ilə 
aspiranturada saxlanmışdır. Filologiya elmləri doktoru, prof. 

İ.Bektaşinin rəhbərliyi altında "Üzeyir Hacıbəyov və folklor" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazmışdır. Alimin bu 

tədqiqatı Elmi Şuranın qərarı ilə monoqrafiya şəklində çap 

olunmuşdur. "Çağlayan bulaq" adlanan bu kitab filolofi 

ictimaiyyət tərəfin-dən maraqla qarşılanmış və haqqında 

müsbət rəylər yazılmışdır. 

A.Rzayev aspiranturanı bitirdikdən sonra filologiya 

fakültəsində baş laborant vəzifəsində işləmişdir. Onun 100-dən 

artıq elmi, publisistik məqalələri bir sıra mətbuat orqanlarında 

dərc olunmuşdur. O, bir sıra forum, simpozium, konfrans və 

sessiyalarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 

A.Rzayevin ədəbiyyatşünaslığın müxtəlif sahələrinə aid 

çap olunmuş əsərləri elmi-nəzəri və praktik baxımdan maraqla 
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qarşılanmış və tədris prosesində istifadə olunur. 

A.Rzayev yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti olan 
pedaqoqdur. O, filologiya fakültəsində və universitet həyatında 
özünü qabaqcıl təşkilatçı kimi göstərə bilmişdir. 

Bir müddət həm də Azərbaycan Respublikası 
prezidentinin Xarici Ölkələrlə Mədəni Əlaqələr üzrə 
müşavirinin referenti kimi yüksək və məsuliyyətli dövlət 
vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində 
metodist-müəllim vəzifəsində işləyir. 

RÜSTƏMOVA TƏHMİNƏ ZƏKƏRİYYƏ 
QIZI 

Təhminə Rüstəmova 1927-ci ildə 
anadan olmuşdur. 1944-cü ildə Şəki şəhər 7 
Ne-li orta məktəbi bitirmişdir. Elə həmin il 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
şərqşünaslıq fakültəsinin fars filologiyası şöbəsinə daxil olub, 
1949-cu ildə oranı qurtarmışdır. Elmi Şuranın qərarı ilə fars 
dilçiliyi ixtisası üzrə aspiranturada saxlanmışdır. 

1954-cü ildə dos. R.Sultanovun rəhbərliyi ilə "Fars dilində 
feli sifət və feli bağlamaların morfoloii xüsusiyyətləri" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını universitetin filologiya 
fakültəsinin Elmi Şurasında müdafiə etmiş və filologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1990-cı ildə "Fars və Azərbaycan dillərində feli sifət və feli 
bağlama tərkiblərinin qarşılıqlı-tipolo)i aspektdə müqayisəsi 
problemi" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
İ.Çavçavadze adına Tbilisi Dövlət Universitetinin Böyük Elmi 
Şurasında müdafiə etmiş və filologiya elmləri doktoru alimlik 
elmi dərəcəsi almışdır. 

O, respublikada fars dilçiliyi ixtisası üzrə elmlər doktoru 
alimlik dərəcəsi alan ilk və yeganə qadındır. 
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Namizədlik dissertasiyasında fars dilçiliyində feli sifətlə 

feldən düzələn sifətlərin eyni dil vahidi hesab edilərək sifət 

bəhsinə daxil edilməsi kimi dolaşıq bir məsələ elmi və dil 
faktları əsasında araşdırılmış, nəticədə onların ayrı-ayrı dil 
vahidləri olması və ayrı-ayrı nitq hissələrinə, feli sifətin fel 

bəhsinə, feldən düzələn sifətin isə sifət bəhsinə aid olması 

məsələsi öz həllini tapmışdır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 

dilçiliyində də eyni dolaşıq məsələnin həllində ilk təşəbbüskar 

məhz T.Rüstəmova olmuşdur. 

Doktorluq dissertasiyasında fars və Azərbaycan 

dillərindəki feli sifət və onların yaratdığı tərkiblərin müqayisəsi 
və qarşılaşdırılması zəminində aparılan tədqiqat nəticəsində bu 

dillərin hər birinin özünəməxsus incəliklərinin, səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinin, həmçinin onların oxşar və fərqli cəhətlərinin 

üzə çıxarılması baxımından nəzəri əhəmiyyətə malikdir. Hər iki 
dildəki feli sifətlərin və onların yaratdığı tərkiblərin istər yazılı, 

istərsə də şifahi nitqdə lakonikliyə xidmət edən bir vasitə kimi 

xüsusi praktik əhəmiyyət kəsb etməsi dil nümunələri ilə 

əsaslandırılmışdır. 

T.Rüstəmova namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 

sonra ADU-da baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir. 

Hazırda BDU-nun "İran filologiyası" kafedrasının professoru 

vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. 

T.Rüstəmova keçmiş SSRİ məkanında İran filologiyası 
problemlərinə aid Daşkənddə, Düşənbədə (2 dəfə), Tbilisidə, 

Bakıda (2 dəfə) keçirilmiş konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış 

etmişdir. 1994 və 1996-cı illərdə Tehranda keçirilmiş beynəlxalq 

konfranslarda fars və Azərbaycan dilçiliyi barədə məruzələrlə 

iştirak etmişdir. Dörd monoqrafiyanın (üçü Azərbaycan, biri 

fars dilində), 15 dərslik və dərs vəsaiti və 90-dan artıq elmi 

məqalənin müəllifidir. Üç monoqrafiyası, beş elmi məqaləsi 

Tehranda, bir monoqrafiyası (Əfqanıstan Respublikasının 

sifarişi ilə yazılmışdır) Bakıda, dörd məqalə və tezisi Daşkənd 
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və Düşənbədə çap olunmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə iki 
dissertant namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir. 

T.Z.Rüstəmova Təhsil Nazirliyi nəzdində tədris-metodiki 

şuranın, BDU-nun tədris-metodiki şurasının üzvü, fakültənin 
tədris-metodiki şurasının sədri, BDU Sevil Qadınlar 
Cəmiyyətinin üzvü, fakültə üzrə həmin cəmiyyətin sədridir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 

11 fevral 2000-ci il tarixli fərmanı ilə "Tərəqqi" medalına layiq 

görülmüşdür. 

SADIQOV ƏLÖVSƏT ŞİRƏLİ OĞLU 

Əlövsət Sadıqov 1906-cı ildə anadan EA" 

olmuşdur. Lirik, tenor səsə malik Azərbaycan ” 

müğənnisi idi. 1956-cı ildən Azərbaycan SSR-in 

xalq artisti adını almışdır. 1928 - 1930-cu illərdə 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 

oxumuş, Azərbaycan Opera və Balet Teatrının 1963-cü ilə 

qədər solisti işləmişdir. O, güclü zil səsə, gözəl zəngulələrə malik 
sənətkar idi. 

Ə.Sadıqov Qərib ("Aşıq Qərib", Z.Hacıbəyov), Məcnun, 

Kərəm ("Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", Ü.Hacıbəyov), 
Şah İsmayıl ("Şah İsmayıl", M.Maqomayev), aşıq 

("Şahsənəm", R.Qliyer) və b. Rolların əvəzsiz ifaçısı kimi 
tanınmışdır. 

Azərbaycan xalq mahnıları, muğam ifaçısı kimi də 
məşhur olmuşdur. Dəfələrlə SSRİ-nin bir çox şəhərlərində, 
həmçinin 2 dəfə İranda qastrol səfərlərində olmuşdur. "Şərəf 
nişanı" ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 
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SADIQOV MƏMMƏDSADIQ MUSTAFA 
OĞLU 

Məmmədsadıq Sadıqov 1924-cü ildə i 

anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Şəkidəki 7 BƏ 
saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1942-ci ildə 
könüllü olaraq cəbhəyə getmiş və 1947-ci ildə ” d 

ordu sıralarından qayıdaraq Azərbaycan 

Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1952-ci ildə 
bitirmişdir. 

Elmi Şuranın qərarı ilə V.Plexanov adına Moskva Dövlət 

İqtisad İnstitutunun aspiranturasına göndərilmişdir. 1956-cı 
ildə həmin institutun Elmi Şurasında prof. Q.F.İvanovun 

rəhbərliyi ilə "Şəhər ilə kənd arasında mühüm fərqlərin aradan 
qaldırılması" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 

1977-ci ildə isə Moskva şəhərində İctimai Elmlər 

Akademiyasının Elmi Şurasında "Şəhər ilə kənd arasında 

sosial-iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılması" mövzusunda 

doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra Bakı 

Ali Partiya Məktəbinin "Siyasi iqtisad" kafedrasında müəllim 

vəzifəsində işləmiş, 1976-cı ildə İctimai Elmlər Akademiyasının 

doktoranturasına göndərilmişdir. 

1956-cı ildən həyatının sonunadək Bakı Ali Partiya 

Məktəbinin (son üç ildə Politologiya İnstitutunun) "Siyasi 

iqtisad" kafedrasında baş müəllim, dosent, kafedra müdiri 

vəzifələrində çalışmış, 1961-ci ildə dosent, 1977-ci ildə professor 

adını almışdır. 

M.Sadıqov 70-ə qədər monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, 

elmi-kütləvi kitab və məqalələrin müəllifidir. Bundan başqa 
"Şəhər ilə kənd arasında sosial-iqtisadi fərqlərin aradan 

qaldırılması" (12 ç.v., Azərnəşr, 1978), "Şəhər ilə kənd arasında 
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fərqlərin aradan qaldırılması problemləri" (21 ç.v., Azərnəşr, 

1970), "Siyasi iqtisad" (dərslik, 30,9 ç.v., Maarif, 1972), "Siyasi 

iqtisad" (dərslik, 30 ç.v., Maarif, 1975), "Azərbaycanda 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi" (2,5 ç.v, Azərnəşr, 1962), 

"Şəhər ilə kənd arasında mühüm fərqlərin aradan 
qaldırılmasında mühüm addım" (3,5 ç.v., Azərnəşr, 1968), 

"Azərbaycan SSR kənd rayonları gənclərinin peşə yönümü və 

peşə seçiminin müasir vəziyyəti" (Bakı, AzNİİNTİ, 1976) adlı 
kitablar onun qələminin məhsuludur. 

Məmmədsadıq müəllim 8 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

Bir çox ictimai vəzifələrdə - Azərbaycan EA siyasi iqtisad üzrə 

Əlaqələndirmə Şurasının üzvü, "Bilik" cəmiyyətinin metodiki 

şurasının iqtisadiyyat bölməsinin sədri, "Vışka" və "Baku" 

qəzetlərinin redaksiyaları nəzdində "İqtisadi biliklər" 

məktəbinin rəhbəri, Ali Partiya Məktəbində Böyük Vətən 
müharibəsi Veteranları Şurasının sədri işləmiş, "Xalqlar 
dostluğu", "Vətən müharibəsi" ordenləri, "Za boevte zasluqi", 
"Za oboronu Kavkaza", "Za pobedu nad Qermaniey" medalları 
ilə təltif edilmiş, ona "Əməkdar təbliğatçı" fəxri adı verilmişdir. 

M.M.Sadıqov 1994-cü ildə vəfat etmişdir. 

SADIQOVA MARAL ZAKİR QIZI 

Maral Sadıqova 1917-ci ildə anadan olmuşdur. Sosialist 
Əməyi qəhrəmanıdır. Şəki rayonunun Aşağı Şabalıd 
kəndindəki "Azərbaycan" kolxozunda manqabaşçısı işləmişdir. 
1948-ci ildə tütüncülük sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə 
nail olmuşdur. Sov.İKP XXII və AKP ХХУПТ, Azərbaycan 
SSR TV qadınlar və III kolxozçular qurultaylarının 
nümayəndəsi olmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə (6-cı 
çağırış) deputat seçilmişdir. 3 dəfə Lenin ordeni, "Şərəf nişanı" 
ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. ÜİKTS-nin böyük qızıl 
medalını almışdır. 
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1967-ci ildən ittifaq əhəmiyyətli fərdi pensiyaçı olmuşdur. 

SALAMOV RAMİZ CƏFƏR OĞLU 

Ramiz Salamov 1928-ci ildə anadan ҸӘ 7” 1 
olmuşdur. 1944-cü ildə Şəki şəhər 10 No-li orta 

. ә . 

məktəbi qurtarmışdır. Həmin il Qırmızı — 
Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Sənaye | İnstitutuna daxil olmuş, 1950-ci ildə "Neft- 1 
mədən avadanlıqları" ixtisası üzrə institutu 
bitirmişdir. Təyinatla Bakı şəhərindəki 26 Bakı komissarları 
adına neft mədənlərinə göndərilmiş, mühəndis, sonra müdir 
vəzifələrində işləmişdir. 

1963-cü ildə 26 Bakı komissarları rayonunun sənaye 
sahəsi üzrə partiya komitəsi katibi, 1969-cu ildə Nəsimi 
rayonunun İcraiyyə Komitəsinin sədri seçilmişdir. 1973-cü 
ilədək bu rəhbər vəzifələrdə işləmiş, işdən aralanmadan 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
aspıranturasını qurtarmışdır. 

1964-cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
neft-mədən və neft mexanikası üzrə birləşmiş şurasının qərarı 
ilə akademik, prof.M.P.Quluzadənin rəhbərliyi ilə "Quyuların 
əsaslı təmirində ikinci gövdənin kəsilməsi və qazılmasında 
rasional texnologiyanın təyinində bəzi faktorların tədqiqi" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və 
texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
Dissertasiyanın neft-mədən və neft-mexanika sahəsində nəzəri, 
iqtisadi və praktik əhəmiyyəti vardır. Onun çoxlu 
səmərələşdirici təklifləri 26 Bakı komissarları adına neft 
mədənlərində tətbiq olunmuşdur. 
, R.Salamov 1973-cü ildən Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunda "Neft və qaz quyularının qazılması" kafedrasında 
dosent və kafedra müdirinin müavini vəzifələrində işləmişdir. 
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1980-ci ildə SSRİ AAK-ın qərarı ilə ona dosent elmi dərəcəsi 

verilmişdir. Neft-mədən fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü 

olmuşdur. 

O, bir çox konfrans, simpozium və konqreslərdə iştirak 

etmişdir. 40-a yaxın məqaləsi və dərs vəsaiti, səmərələşdirici 

təklifləri çap olunmuşdur. 
R.Salamov 1971-ci ildə "Znak poçeta" ordeni, 1959-cu 

ildə "Za trudovoö doblestğ", 1970-ci ildə "Za doblestnıy trud" 

yubiley medalı, 1984-cü ildə "Veteran truda" medalı ilə təltif 

edilib. 
Ramiz Salamov 1994-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

бә 
ҹ SALMANOVA DİLARƏ HÜSEYN QIZI 

Dilarə Salmanova 1930-cu ildə anadan 

olmuşdur. Şəki şəhər 2 Ne-li orta məktəbində 

oxumuş, 1947-ci ildə Şəki Pedaqofi Məktəbini 

qurtarmış, 1947 - 1949-cu illərdə Şəki ikiillik 
Müəllimlər İnstitutunu, 1949 - 1954-cü illərdə 
ADU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsini 
bitirmişdir. Universiteti qurtardıqdan sonra Elmi Şuranın 

qərarı ilə aspiranturada saxlanmış, akademiklər Z.İ.Xəlilov və 

F.M.Maqsudovun rəhbərliyi ilə "Tənliyin baş hissəsinin 

məxsusi funksiyalarına görə ayrılmış üsulunun tətbiqi ilə qeyri- 

məhdud oblastda П tərtib tənliklər üçün qoyulmuş qarışıq 

məsələnin həlli" mövzusunda 1970-ci ildə namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Namizədlik dissertasiyası 

müdafiəsindən sonra Riyaziyyat İnstitutunda baş elmi işçi 

vəzifəsində çalışmış, 1993-cü ildən təqaüdə çıxmışdır. 

D.Salmanova SSRİ riyaziyyatçılarının III qurultayında 

(1956) və bir çox konfranslarda iştirak etmişdir. 11 elmi 

məqaləsi çap olunmuşdur. "Əmək veteranı" medalı ilə təltif 

edilmişdir. 
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SƏDRƏDDİNBƏYOV İSMAYIL BƏY 
HACI MƏHƏMMƏD OĞLU 
(NAKAM) 

İsmayıl bəy Sədrəddinbəyov (Nakam) 
1841-ci ildə anadan olmuşdur. Uşaqlıq 
dövründə ərəb, fars dillərində mükəmməl 
təhsil almış, sonra oxuduğu məktəbdə rus фр 
dilini öyrənmişdir. 

Şərq dillərini mükəmməl bilməsi - 
sayəsində Nizami, Sədi və Hafizin əsərlərini şəxsi mütaliə 
vasitəsilə öyrənib onlardan təsirlənmişdir. M.Füzuliyə pərəstiş 
etmiş. S.Ə.Şirvaniyə xüsusi rəğbət bəsləmiş və onunla dostluq 
münasibəti yaratmış, onu Şəkiyə qonaq dəvət etmişdir. 
Mütərəqqi türk şairlərinin əsərlərini mütaliə etməkdən də 
kənarda qalmamış, hətta öz yaradıcılığında türk şairi 
İ.Həqqinin şerlərindən bəhrələnmişdir. 

Yaradıcılığının məhsulu olan çoxlu qəzəl, "Leyli və 
Məcnun", "Fərhad və Şirin" poemaları, məktəbə dəvət və 
gənclərin tərbiyəsinə, yalançı ruhanilərin tənqid və ifşasına həsr 
olunmuş əsərləri Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 
Əlyazmalart İnstitutunun xüsusi fondunda mühafizə olunub 
saxlanılır. 

Əlyazması halında olan divan və kitabları bunlardır: 
1."Divan bədii" (Qəzəllərdən ibarət) 
2."Xəyaləti-pərişan" (Qəzəllərdən ibarət) 
3."Gəncneye ədəb" ("Ədəb xəzinəsi") 

4."Leyli və Məcnun" (poema) 

5."Fərhad və Şirin" (poema) 

6."Dörd əfəndi" (Ruhanilərin tənqidi) 
7."Lətifnamə" (şerlər) 
Şərq ölkələrinə səyahət edənədək əsərlərini "Fani" 

təxəllüsü ilə yazmışdır. Səyahətdən qayıtdıqdan sonra bu 
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təxəllüsü qəbul etdiyinə görə özünü töhmətləndirmişdir: 

"Nolaydı lövhədə "fani" adın yazanda qələm, 

Sınaydı ol qələm, odlanaydı ol dəftər". 

1923-cü ildə "Şəki fəhləsi" qəzeti Nakamın əsərlərinin nəşr 

olunmasının vacib olduğu haqqında məqalə dərc etmişdir. Bu 

məqalədə Nakamın iqtidarı, sənətkarlığı xeyli tərifləndikdən 

sonra qeyd olunurdu ki, onun fəaliyyəti, əsərləri örtülü 

qalmamalıdır, nəşr olunub xalqa çatdırılmalıdır. Çünki 

"Nakam Azərbaycanın Füzulisidir". 

1924-cü ildə Şəkidə nəşr olunan "Bilgi" јигпаһ da 

Nakamın ədəbi irsinə yüksək əhəmiyyət verərək onun 

tərcümeyi-halını, bir neçə qəzəlini, M.Füzuliyə nəzirə olaraq 

yazdığı bir müsəddəsini çap etmiş və onun qiymətli bir insan və 

şair olduğu haqda bu sözləri yazmışdır: "Nakam hüsnü xilqə 

malik, səxi, soyuqqanlı, ağır düşüncəli... bir takım xəsayilə 

sahib, doğruluğu və və sidqi sevən bir dahi idi... saf vicdanlı və 

namuslu ziyalılarla müsahibəti də çox arzu edərdi... Füzuli kimi 

onun da xəstə və aciz qəlbi bəşərin xəstə və aciz qəlbi kimi 

çarpardı. Sadə lisani qollanmaq və onu müasir vasitə edinmək 

məziyyətinə malik ola bilməmişdir. Eyni zamanda həm böyük 

bir nazim və həm də böyük bir şairdir. 

Nakam sxolastikadan uzaq olan təbiət elmlərinin xeyrinin 

təbliği ilə kifayətlənməyib "Gənci ədəb" ("Ədəb xəzinəsi") 

divanındakı 31 şer-məqalatı ilə gənclərdə saf eşq-məhəbbət, 

vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, düzlük tərbiyə etməyə çalışmışdır. 

Nakam 1906-cı ildə Şəkidə vəfat etmişdir. 

SƏDRƏDDİNOV SƏDRƏDDİN 

ƏLƏKBƏR OĞLU 

Sədrəddin Sədrəddinov 1941-ci ildə 

anadan olmuşdur. Təhsilini Şəki şəhərindəki 

16 Ne-li məktəbdə alsa da, 10-cu sinfi Ucar 
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rayon Küçəkən kənd orta məktəbində tamamlamışdır. 1974-cü 
ildə ADU-nun fizika fakültəsini bitirmişdir. Universiteti 
bitirdikdən sonra fizika fakültəsində mühəndis laboratoriya 
müdiri vəzifələrində işləmişdir. 

1984-cü ildə ADU-nun Elmi Şurasında prof. 
A.H.Zeynallının rəhbərliyi ilə "Ftalosianin və onun metal kom- 
plekslərində nazik təbəqələrin yükdaşınma mexanizmlərinin 
təd-qiqi" mövzusunda "Yarımkeçirici və dielektriklər fizikası" 
ixtisa-sı üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya işi MDM strukturlarda fiziki proseslərin 
tədqiqinə uyğun olaraq nəzəri mexanizmlərin seçilərək şərh 
edilməsi və qarşıya qoyulan problemin nəzəriyyəyə uyğun 
olaraq praktiki təsdiqinə həsr olunmuşdur. Alınan nəticələr 
əsasında qeyri-xətti müqavimətlər, Şottki diodları, aşqarların 
təklif olunan cihazların parametrlərinin məqsədyönlü idərə 
olunmasına təsiri və-Şottki fotoelementləri təklif olunmuşdur. 

S.Sədrəddinov yarımkeçiricilər üzrə beynəlxalq 
konfransların iştirakçısı olmaqla bərabər, 16 elmi məqalənin 
elmi-metodiki dərs vəsaitinin və lisenziyası alınmış 2 
şəhadətnamənin müəllifidir. 

Hazırda "Ümumi fizika" kafedrasında baş müəllim kimi 
çalışır. 

SƏMƏDOV NİYAZİ HƏMİD OĞLU öm oo 

Niyazi Səmədov 1916-cı ildə anadan . 
olmuşdur. Biologiya elmləri doktoru, / 
professor, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü E” 
olmuş, Zoologiya İnstitutunun Фә. 
"Entomologiya" laboratoriyası-nın müdiri £ ” 
vəzifəsində işləmişdir. Əsas elmi işləri ә, 
sitomologiya, torpaq zoologiyası, бј 
biosenologiya, kənd təsərrüfatı bitkilərinin mühafizəsi üzrə 
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müxtəlif problemlərə həsr edilmişdir. Onun təd-qiqatlarında 

cücü qrupları olan böcəklər, yarımsərtqanadlılar, 

ikiqanadlıların kompleks xüsusiyyətləri, yayılması, qidalanma 

əlaqələri, onların müxtəlif zonalar üzrə yerləşməsi, təsərrüfat 

əhəmiyyəti, xeyirli növlərindən səmərəli istifadə edilməsi, 

zəhərli növlərinə qarşı mübarizə tədbirlərinin elmi əsaslarla 

işlənməsi və tətbiqi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

N.H.Səmədov tərəfindən Azərbaycanda 26 fəsiləyə 

mənsub 2900-dən çox böcək növü aşkar edilmişdir. Bunların 

16-sı elm üçün yeni olmuş, 89-u Qafqaz, 43 SSRİ, 760 növü isə 
respublika faunası üçün ilk dəfə göstərilmişdir. O, 120 elmi 

əsərin və 5 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Azərbaycanda entomolofi tədqiqatların təşkilində və 

inkişafında dəyərli xidmətləri olmuşdur. 1980-ci ildə zoologiya 
və entomologiya üzrə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü 

seçilmişdir. 

N.H.Səmədov 1989-cu ildə vəfat etmişdir. 

SƏMƏDOV KAMİL QASIM OĞLU 

Kamil Səmədov 1929-cu ildə anadan |. 
olmuşdur. 1947-ci ildə Şəki şəhər M.Qorki £ 
adına 10 No-li orta məktəbi bitirmiş, 

Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutuna daxil olmuş, 1952-ci ildə Elmi 
Şuranın qərarı ilə "Siyasi iqtisad" 

kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində saxlanılmış, həm də 

saat hesabı ilə seminar məşğələləri aparmışdır. 

1954-cü ildə Moskva Dövlət Universiteti nəzdində 
"İctimai elm müəllimləri hazırlayan birillik aspirantura"ya 
göndərilmiş və orada namizədlik minimumlarını 

müvəffəqiyyətlə vermişdir. 1965-ci ildə Moskva şəhərində SSRİ 

EA Şərqşünaslıq İnstitutunda iqtisad elmləri namizədi 
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H.T.Hüseynovun rəhbərliyi ilə "1950 - 1960-cı illərdə 

Türkiyənin xarici ticarəti və xarici ticarət siyasəti" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

K.Səmədov 1954 - 1958-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

Sənaye İnstitutunun "Siyasi iqtisad" kafedrasında müəllim 
işləmişdir. 1966-cı ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutunda baş müəllim, dosent, 1992-ci ildən professor 

vəzifəsini tutmaqdadır. Bu illər ərzində 5 elmlər namizədi 

yetişdirmişdir. 

K.Q.Səmədov institut Azad Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin sədr müavini, Elmi Şuranın üzvü, nəzarət 

komissiyasının sədridir. O, elm və təhsil işçiləri respublika 
Həmkarlar Komitəsi Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı, təhsil 

işçilərinin Azad Həmkarlar Komitəsinin fəxri fərmanı, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının fəxri 
fərmanı, respublika prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli 
fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Ali Məktəb 

İşçisi" fəxri adına layiq görülmüşdür. 1966-cı ildən bu günədək 

dəfələrlə rektorluğun və eləcə də Beynəlxalq Müəllimlər Günü 
münasibətilə Təhsil Nazirliyinin təşəkkürlərini almışdır. 

SƏMƏDOV ARİF NİYAZİ OĞLU 

Arif Səmədov 1946-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1968-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ- 
nin biologiya fakültəsini bitirmişdir. Şamaxı 
rayon 1 Ne-li məktəbində biologiya və kimya 
müəllimi işləmişdir. , e 

1970-ci ildə Azərbaycan EA-nın hir — 
və Heyvanların Fiziologiyası İnstitutunun əyani 
aspiranturasına daxil olmuşdur. Aspirantura müddətini SSRİ 
EA-nın A.N.Severtsev adına institutunda keçirmiş və 
namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya elmləri 
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namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

A.N.Səmədov 1973-cü ildə Azərbaycan EA Zoologiya 

İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1975-ci 

ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə "Molekulyar 

biologiya və genetika sektoru"na keçirilmiş və orada nuklein 
turşularının ritmik proseslərinin ölçülməsi ilə məşğul olmuşdur. 
1983-cü ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. 

A.N.Səmədov 1987-ci ildən sektorun yenidən təşkil 
olunması ilə əlaqədar Botanika İnstitutunun radiobiologiya 
laboratoriyasına keçirilmişdir. Hazırda "Radiobiologiya və 
radiokimya" şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. Botanika 
İnstitutunda işlədiyi müddət ərzində o, fitopatogenlərin 
immunodiaqnostikasının tədqiqi ilə məşğul olmuş, hazırda isə 
radioimmunoloii analiz metodlarının təşkili və inkişafı üzərində 
işləyir. O, bir səmərələşdirici təklifin və 25-ə qədər elmi 
məqalənin müəllifidir. 20 ildən artıqdır ki, "Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Xəbərləri"nin biologiya elmləri seriyasının 
məsul katibidir. 

SƏLİMOV SƏLİM VƏHYƏDDİN OĞLU 

Səlim Səlimov 1962-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1979-cu ildə Şəki şəhər 8 No-li orta .. 
məktəbi qurtarmış, Azərbaycan İnşaat 
Mühəndisləri İnstitutuna daxil olmuş və 
1984-cü ildə bitirmişdir. Ali məktəbi 
qurtardıqdan sonra Elmi-Tədqiqat 
"Dənizneftqaz" Layihələşdirmə İnstitutunda baş mühəndis, 
1987-ci ildə kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 

1988-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində aspiranturaya 
qəbul olunmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra 1993-cü 
ildə Sankt-Peterburq şəhərində nəzəri və praktik əhəmiyyətli 
neft qurğularının svay özülləri ilə bərkidilməsi məsələlərinə həsr 
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edilmiş "Dəniz hidrotexniki qurğularının svay özülləri 
konstruksiyalarının dayanıqlılıq xüsusiyyətləri" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1993-cü ildə Elmi- 
Tədqiqat "Dənizneftqaz" Layihələşdirmə İnstitutunda Elmi- 

Tədqiqat və Eksperimental işlər şöbəsində böyük elmi işçi 

vəzifəsində çalışmışdır. 

Sonra "Təfəkkür" Universitetinə keçmişdir. 1995-ci ildən 

iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində dekan vəzifələrində 
işləmişdir. 1998-ci ildən həmin universitetin tədris işləri üzrə 

prorektoru vəzifəsində çalışır. 12 elmi məqalənin müəllifidir. 

Onlardan biri dərs vəsaiti ("Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafı"), biri texniki normativlər ("Dəniz 

qurğularının svay özülləri"), qalan onu isə iqtisadiyyat və 

texnika sahəsində yeniliklərə həsr edilmiş elmi məqalələrdir. 

İqtisadiyyata həsr edilmiş məqalələrdə xarici ölkələrin 

təcrübəsinə əsaslanaraq Azərbaycanda kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafı istiqamətində bir sıra təkliflər verilmişdir. 

Dənizdə svay özüllərinin tikintisinə həsr edilmiş elmi 

əsərlərdə dəniz qurğularının möhkəmliyə hesablanmasının yeni 

üsullarından bəhs olunur və hazırda bunlar tətbiq edilir. 

Hesabatlarda əsasən svay özüllərinin inşasında tikinti 

materiallarına (polad və sement) qənaət olunması yolları əks 

etdirilmişdir. 3 əsər xaricdə, 9-u isə Azərbaycanda çap 

olunmuşdur. Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən beynəlxalq 

simpoziumda və Azərbaycanda elmi konfranslarda iştirak 

etmişdir. 

SƏFƏROV ARİF VEYSƏL OĞLU 

Arif Səfərov 1954-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1971-ci ildə Zaqatala şəhər 3 No-li 
orta məktəbi bitirmişdir. 1972-ci ildə kə 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına $ 
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daxil olmuş və 1977-ci ildə qurtarmışdır. Təyinat üzrə 

Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya 

İnstitutuna kiçik elmi işçi vəzifəsinə göndərilmiş və 1980-ci ildə 

çalışdığı institutda əyani aspiranturaya qəbul olunaraq 1980 - 

1985-ci illərdə Moskva Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat 
Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunda geologiya- 
mineralogiya elmləri doktoru, professor D. M.Katsın rəhbərliyi 
altında təhsil almışdır. 

1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində 
prof.F.Bağırovun rəhbərlik etdiyi "Hidrogeologiya" üzrə 
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurada "Qarabağ düzünün suvarılan 

ərazilərində hidrogeolofi-meliorativ şəraitin formalaşması 

qanunauyğunluqları" mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş və geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. Dissertasiyada ilk dəfə olaraq 
Qarabağ düzü timsalında arid iqlimli suvarılan torpaqlar üçün 
aşağıdakı işlər elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır: 

- Ümumi buxarlanmanın qrunt sularının yatma 
dərinliyindən, torpaqların qranulometrik tərkibindən, kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin növündən və iqlim amillərindən asılı 
olaraq təyini metodiki verilmişdir, 

- Qrunt sularının optimal yatma dərinliklərinin riyazi 
molelləşdirmə yolu ilə hesablanmasının mümkünlüyü 
əsaslandırılmışdır, 

- Rehim müşahidə quyularının yerləşmə sxemlərinin 
optimallaşdırılması məqsədilə ilk geostatistik metod işlənib 
hazırlanmışdır. 

Dissertasiyanın nəticələri "AzSutəsərrüfatlayihə", 
Az.hidrogeoloyi-meliorativ ekspansiyanın Kür-Araz ovalığının 
kollektor-drenai sistemlərinin rekonstruksiyası işlərində tətbiq 
edilmiş və yüksək iqtisadi səmərə əldə edilmişdir. 

Namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra 1986-cı 
ilə qədər Az.ETH və Mİ-də kiçik elmi işçi, 1986-cı ildə isə 
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Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Ümumi, tarixi 

geologiya və hidrogeologiya" kafedrasında müsabiqə ilə 

assistent, 1990-cı ildən indiyə qədər dosent vəzifəsində çalışır. 

1987 - 1991-ci illərdə təlim-tərbiyə üzrə dekan müavini 
seçilmişdir. 

1990 - 1991, 1996 - 1997-ci illərdə "Kür - Araz ovalığının 

suvarılan torpaqlarında hidrogeolofi-meliorativ vəziyyətin 

formalaşması qanunauyğunluqları" adlı doktorluq 

dissertasiyası üzrə Almaniya Federativ Respublikasının 

Frayberq dağ Akademiyasının Texniki Universitetində rektor, 
prof. B.Mergel və kafedranın professoru P.Ditrixin rəhbərliyi 

altında elmi stayirovkada olmuşdur. 2000-ci ildə doktorluq 

dissertasiyasının AFR-də müdafiə olunması planlaşdırılmışdır. 

Arif Səfərov Almaniya, Moskva, Çelyabinsk, Gürcüstan 

və Azərbaycanda keçirilən konfranslarda çıxış etmiş və 30 elmi 

əsəri nəşr olunmuşdur. 4 elmi-metodik işin, 2 dərs vəsaitinin 

müəllifidir. 

SƏFƏROV HACI SƏLİM ƏFƏNDİ 

Hacı Səlim Əfəndi 1940-cı ildə anadan 

olmuşdur. 1974-cü ildən tanınmış ziyalı Yusif 

Əfəndidən 6 il dini dərs almış, 1980-ci ildə 

Şeyxülislam tərəfindən Şəki şəhərinə imam göfü = 
təyin olunmuş-dur. 1983-cü ildə Həcc 

ziyarətinə getmişdir. 2 
1986-cı ildən Şəki-Qəbələ bölgəsinin 

qazısıdır. 

1993-cü ildən Şəki Mərkəzi Cümə məscidinin nəzdində 

H.Səlim Əfəndinin rəhbərliyi altında islam mədrəsəsi fəaliyyət 

göstərir. 1997-ci ildə hafizliyi bitirən tələbələrin ilk buraxılışı 

mərasimində Şeyxülislam həzrətləri, Türkiyədən dəvət olunmuş 

mötəbər qonaqlar da iştirak etmişlər. Həmin mərasimdə 
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H.A.Paşazadə demişdir: "Hər il xarici islam ölkələri yarışa 

qatılmaq üçün bizdən hafizlər istəyirdilər. Mənsə bu məktubları 

bir kənara atır və çox peşman olurdum ki, bizdə hafizlər 

yoxdur. İndi isə Allaha çox şükür ki, hafizlərimiz, yəni canlı 

Quranımız var". 

Həqiqətən də Şəki mədrəsəsində yetişmiş hafizlər son 

illərdə 4 dəfə yarışlarda iştirak etmiş və hər dəfə də mükafata 

layiq yer tutmuşlar. Bu müvəffəqiyyətlər Hacı Səlim Əfəndinin 
gərgin əməyinin göstəriciləridir. 

SULTANOV RƏSUL HACI OĞLU 

Rəsul Sultanov 1899-cu ildə anadan ”” İğ 
olmuşdur. Atası Hacı xan çar polkovniki və 

imkanlı olduğu üçün oğlunu Peterburqda 

gimnaziyada oxutmuşdur. 

R.Sultanov təhsilini başa vurduqdan 

sonra vətənə qayıtmış, 1930-cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitu-tunun geoloii-kəşfiyyat 

fakültəsini bitirərək dağ mühəndisi ixtisasına yiyələnmişdir. 

1937-ci ilə qədər Geologiya İnstitutunda geolo/i partiya rəhbəri 

kimi işləmişdir. 

R.Sultanov 1939-cu ildə namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edərək geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. Bu illər ərzində o, bir neçə faydalı 

qazıntı yataqlarını kəşf etmişdir. 

1942 - 1943-cü illərdə xüsusi tapşırıqla Dağıstan Muxtar 

Respublikasına ezam edilmişdir. Bu müddətdə Rəsul müəllim 

orada fosforit yataqlarının olmasını müəyyən etmiş, bu yatağın 
Müdafiə Nazirliyi üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu 
sübut etmişdir. 

R.Sultanov 1955-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Onun elmi işdə irəli sürdüyü antiqafqaz istiqamətli 
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tektonik zonaların mövcudluğu dövrünün görkəmli alimləri 
tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Onun ciddi elmi axtarışları nəticəsində unikal 
yataqlardan sayılan Filizçay kolçedan-polimetal yatağının, 
ardınca Katex, Mazımçay və bu cür onlarla yatağın açılması 

Böyük Qafqazın cənub yamacını məlum Balakən - Zaqatala 
filiz əyalətinə çevirdi. 

R.Sultanov Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Özbəkistan və 

başqa respublikalardan olan bir sıra aspirantlara rəhbərlik 

etmiş, onların mütəxəssis kimi yetişməsində mühüm rol 
oynamışdır. 

O, yüzlərlə elmi məqalənin, bir neçə monoqrafiyanın 

müəllifidir. "Nuhun tufanı" adlı qiymətli kitabı 1971-ci ildə işıq 

üzü görmüşdür. 

Professor R.Sultanov 1970-ci ildə vəfat etmişdir. 

SULTANOV ƏZƏL CƏFƏR OĞLU 

Sultanov Əzəl 1905-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1930-cu ildə mühəndis-geoloq 

ixtisası üzrə Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunu bitirmişdir. 1934-cü ildə 
Azərbaycan geoloyi bürosuna rəis təyin 

edilmiş, Moskva Neft İnstitutunun 
aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 

1939-cu ildə "Naftalanın akçaqıl 

çöküntülərinin litologiyası" mövzusunda namizədlik, 1944-cü 

ildə isə "Azərbaycanın məhsuldar qatının litologiyası" 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 

akçaqılın əmələ gəlməsini dərinlik hərəkətlərinin intensivliyinin 

artması ilə əlaqələndirmişdir. 

1945 - 1948-ci illərdə Geologiya İnstitutunun direktoru, 

1952 - 1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin elm 
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üzrə prorektoru və "Çökmə süxurların petroqrafiyası" 

kafedrasının müdiri, 1954 - 1955-ci illərdə Azərbaycan SSR EA 

Rəyasət Heyəti yanında Məhsuldar qüvvələri öyrənən Şuranın 

sədri, 1958 - 1970-ci illərdə yenidən Geologiya İnstitutunun 

direktoru vəzifəsində işləmişdir. O, neft-qaz yataqlarının çökmə 

və vulkanogen-çökmə süxurlarının və onlarla bağlı olan qeyri- 

metal faydalı qazıntıların litologiyası üzrə məşhur alimdir. 
Çökmə və vulkanogen-çökmə süxurların və eləcə də 

paleozoydan antropogenə qədər müxtəlif yaşlı çöküntülərin 

litofasial tərkibinin tədqiqatları ilə məşğul olmuş, onların 

korrelyasiyası, əmələ gəlməsi üzrə tədqiqatlar aparmış, 

fasiyasını və paleocoğrafi şəraitlərini müəyyən etmişdir. O, ilk 

dəfə olaraq Azərbaycanın neftli-qazlı məhsuldar qatının əmələ 

gəlməsinin əsas fasial-siklik qanunauyğunluğunu müəyyən 
etmişdir. Litoloqların Azərbaycan məktəbinin 

yaradıcılarındandır. Çox sayda elmlər namizədləri və 

doktorları hazırlamışdır. 300-dən artıq elmi işin, o cümlədən bir 
neçə monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi fəaliyyətinə görə SSRİ- 
nin orden və medalları ilə təltif edilmişdir. 

C.Ə.Sultanov 1958-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir 
üzvü, 1959-cu ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 

SULTANOV CƏFƏR ƏZƏL OĞLU 

AA —- 
Sultanov Cəfər 1935-ci ildə iZz, “ 

doğulmuşdur. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət "” 
Universitetinin geolofi-coğrafiya fakültəsini 
bitirərək mühəndis-geoloq ixtisası almışdır. BAŞA ДИ 
1957-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının geologiya 
İnstitutunda işləməyə başlamışdır. 

1958-ci ildə Geologiya İnstitutunun aspiranturasına qəbul 
olunmuşdur. 1961-ci ildə "Mingəçevir zonasında yayılmış 
abşeron yaşlı süxurların geolofi-petroqrafik və fiziki-mexaniki 
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xassələri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. Elmi fəaliyyəti Abşeron və akçaqıl çöküntüləri 

gillərinin maddə tərkibi və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə 

bağlıdır. Bir monoqrafiyanın və 80-dən çox elmi məqalənin 

müəllifidir. 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

SULTANOVA SƏBİRƏ ƏZƏL QIZI 

Səbirə Sultanova 1938-ci ildə anadan | 

olmuşdur. Orta təhsilini 34 saylı məktəbdə " 

almışdır. Sonra Azərbaycan Dövlət : 

Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş 

və müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Qeyri- 

Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun (QÜFKİ) | 

6 saylı korroziya laboratoriyasına kiçik elmi işçi vəzifəsinə 

götürülmüşdür. Bir müddətdən sonra akademik Neqreyevin 

aspirantı təsdiq olunmuş və laboratoriya müdiri A.Kazımovun 

və akademik Neqreyevin rəhbərliyi altında elmi işini başa 

vurmuşdur. 

1968-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının kimya 

sahəsində Elmi Şurasında dissertasiya müdafiə edib kimya 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1970-ci ildən 

QÜFKİ-də böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

S.Sultanova çoxlu elmi məqalələrin müəllifidir. 10-a qədər 

ixtiraları patentləşdirilmişdir. Bu ixtiraların çox böyük elmi və 

praktik əhəmiyyəti ondadır ki, milyonlarla ton alüminium və 

başqa metal qurğular korroziya nəticəsində sıradan çıxır və 

ölkə iqtisadiyyatına ziyan vururdu. Həmin qurğuları 

korroziyadan qorumaq və istifadə müddətini uzatmaq kimya 

elminin vacib məsələlərindən biri sayılırdı. 

Səbirə Sultanova 1988-ci ildə faciəli maşın qəzası 

nəticəsində dünyasını dəyişmişdir. 
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SULTANOVA NİGAR RƏSUL QIZI 

1 
Nigar Sultanova 1939-cu ildə anadan . if 

olmuşdur. 1956-cı ildə orta məktəbi 3” 
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət bə 
Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə Н 
daxil olmuş və 1961-ci ildə oranı qurtarıb ә 
fizika ixtisasına yiyələnmişdir. 3 : 

N.Sultanova 1961-ci ildən Azərbaycan EA Fizika 
İnstitutunda çalışmış və sonradan həmin institutun aspirantu- 
rasına daxil olmuş və 1970-ci ildə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 50-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. О, 
1976-cı ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında fizika 
kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. 

SULTANOVA NATƏVAN RƏSUL QIZI 

Natəvan Sultanova 1942-ci ildə anadan b 
olmuşdur. 1960-cı ildə Bakı şəhərində 174 No- ҝЕ. 
li orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan İB” 
Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 1966-cı ildə oranı bitirdikdən 
sonra Azərbaycan EA Kimya Aşqarları 
İnstitutuna işə qəbul olunmuşdur. 1976-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

N.Sultanova 50 elmi məqalənin və 10 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 1980-ci ildən həmin institutda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 
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SULTANOVA MAYYA RƏSUL QIZI 

Mayya Rəsulova 1948-cı ildə anadan 
olmuşdur. 1967-ci ildə Bakıdakı 28 No-li orta 
məktəbdə təhsilini başa vuraraq 
M.F.Axundrv adına Azərbaycan Pedavqofi 
Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili 
fakültəsinə daxil olmuş, 1972-ci ildə həmin 
institutu bitirmişdir. Təyinatı üzrə Sumqayıt şəhərində 1 No-li 
orta məktəbdə ixtisası üzrə işləmişdir. 1975-ci ildən Bakıdakı 
255 No-li təmayüllü məktəbdə ixtisası üzrə fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. 1955-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət 
Memarlıq və Tikinti Universitetində işləyir. 

İşlədiyi universitetdə tikinti ixtisası üzrə oxuyan tələbələr 
üçün bir neçə metodik vəsait və məqalələr nəşr etdirmişdir. 
Bundan başqa, həmin fakültə üçün 2 metodik vəsait kitabça 
şəklində ayrıca çap edilmişdir. Hazırda universietin "Əcnəbi 
dillər" kafedrasında baş müəllim vəzifəsini tutur. 

SURXAYEV İDRİS ABDULƏLİM OĞLU 

İdris Surxayev 1941-ci ildə anadan 29 
olmuşdur. 1958-ci ildə orta məktəbi 
bitirdikdən sonra indiki N.Tusi adına APU- 
nun fizika fakültəsində oxumuşdur. 

1961-ci ildə təhsilini başa vurub Şəki 
şəhər 11 No-li orta məktəbdə fizika müəllimi Ы̇ səli 
kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Sonra şəhər 19 No-li orta 
məktəbdə əvvəlcə müəllim, 1979-cu ildən direktor müavini, 
1981-ci ildən isə direktor işləmişdir. 1983-cü ildə isə o, 5 Noli 
orta məktəbə direktor müavini təyin olunmuş, 1986-cı ildən 
həmin məktəbin direktorudur. 

1970-ci ildə Maarif Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə 
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olimpiadada yüksək nəticələrə nail olduğu üçün İ.Surxayev 

"Qabaqcıl maarif xadimi" fəxri adına layiq görülmüşdür. 1980- 

ci ildə isə İdris müəllim Maarif Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə 

təltif olunmuş və onun iş təcrübəsinin öyrənilməsi tövsiyə 

olunmuşdur. 

SÜLEYMANOV AYDIN MƏMMƏDƏLİ 
OĞLU 

Aydın Süleymanov 1949-cu ildə anadan BM 

olmuşdur. 1966-cı ildə Şəkidəki 11 Ne-li orta B 
məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan İk 

Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxıl 

olmuş, 1971-ci ildə qurtarmışdır. Elmi , 

Şuranın qərarı ilə aspiranturada saxlanılmış, 1972-cı ildə FA 

Fizika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 

Azərbaycan EA müxbir üzvü, f-r.e.d., prof. Y.M.Seyidovun 
rəhbərliyi ilə "Sinqlet-triplet maqnit sistemlərdə optik 
hadisələr" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1978-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəzdindəki "nəzəri və riyazi 

fizika" ixtisası üzrə İxtisaslaşmış Elmi Şuranın iclasında 

müdafiə etmişdir. Elmi işdəki nəticələr həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Praktikada 

istifadə olunan bir çox cihazların quruluşunda elmi işin 

nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 

A.Süleymanov 1975-ci ildən EA-nın Fizika İnstitutunda 

işləyir, hazırda aparıcı elmi işçidir. 

Onun 45 elmi məqaləsi (12-si xarici ölkələrdə nəşr 

olunmuşdur) vardır. 

Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının "Abituriyent" 

yurnalında fizika testlərinin hazırlanmasında yaxından iştirak 

etmiş və metodiki məqalələr və tövsiyələr nəşr etdirmişdir 

Ayrıca test kitabının (1993) müəllifidir. 
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SÜLEYMANOV YAQUB MƏHƏRRƏM OĞLU 

Yaqub Süleymanov 1932-ci ildə anadan olmuşdur. 
Müharibə onun təhsilini yarımçıq qoymuş, ilk gəncliyində 
əməklə məşğul olmuş, sonra ordu sıralarına gedərək 
Azərbaycanın sərhəd bölgələrində qulluq etmişdir. Tərxis 
olunduqdan sonra orta təhsilini axşam məktəbində davam 
etdirmişdir. 

Riyaziyyata maraq onu 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsinə gətirdi. Oranı 
1962-ci ildə bitirən Y.Süleymanov Azərbaycan Politexnik 
İnstitutu "Ali riyaziyyat" kafedrasına müəllim göndərilmişdir. 
Tezliklə aspiranturanı qurtarıb fizika-riyaziyyat: elmləri 
namizədi adını alan Yaqub müəllim müsabiqə yolu ilə Lipetsk 
Politexnik İnstitutu "Ali riyaziyyat" kafedrasının müdiri 
olmuşdur. Orada xeyli işləyən Y.Süleymanov elmimizin 
şöhrətlənməsinə öz töhfəsini vermişdir. 

Lipetskdən qayıtdıqdan sonra ömrünün sonunadək 
Y.M.Süleymanov Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri 
Universitetinin "Ali riyaziyyat" kafedrasında işləmişdir. 30 
ildən artıq bir müddətdə o, 20-yə yaxın dərs vəsaiti çap 
etdirmişdir. Kafedra əməkdaşlarının rəyi ilə universitet Elmi 
Şurasında yekdilliklə Y.Süleymanova professor elmi adı 
verilməsi qərara alınmışdı. 

Y.Süleymanov sədaqətli dost, gözəl pedaqoq, gənclərin 
sirdaşı idi. 

O, elmin təbliğində də aparıcı rol oynamışdır. Onun "Elm 
və həyat" teleyurnalında yaxın dostu Telman Əliyevlə silsilə 
çıxışları tamaşaçıların yaxşı yadındadır. 

Yaqub müəllim ali məktəb auditoriyasına sığmırdı. O, 
riyaziyyat müəllimləri assosiasiyasının prezidenti kimi 
məktəblərimizdə çoxlu iş aparmış, dərs demişdir. Xüsusilə Bakı, 
Füzuli, Şəki, Balakən məktəbliləri onu yaxşı tanıyır və 
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sevirdilər. 1991-ci ildə Füzuli şəhərində istedadlı gənclər üçün 
gimnaziya yaradılarkən universitetin bir sıra alimləri ilə yanaşı, 

Yaqub müəllim də bu işdə yaxından iştirak etmişdir. O, 

riyaziyyat üzrə keçirilən olimpiadaların təşkilatçısı və 

təbliğatçısı idi. Bu olimpiadaların keçirilməsində onun 
prezident kimi fəaliyyəti hüdudsuz idi və həmin tədbirlərə 

akademik M.Rəsulovu, Q.Cəlilovu, C.Allahverdiyevi, 

S.İbrahimovu və başqalarını cəlb edirdi. 

Yaqub Süleymanov 1993-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 

SÜLEYMANOV TƏBRİZ RƏCƏB OĞLU | 

Təbriz Süleymanov 1946-cı ildə anadan : 

olmuşdur. 1964-cü ildə Şəki şəhər 11 nömrəli * 38 
orta məktəbi bitirdikdən sonra Az.Pİ-nin 
inşaat fakültəsinə daxil olmuş, 1969-cu ildə 

"Su təchizatı və kanalizasiya" ixtisası üzrə 

inşaatçı-mühəndis diplomu almışdır. 1970-ci 

ildə təyinatla "İttifaqsukanallayihə" Elmi- . 

Tədqiqat İnstitutuna göndərilmiş, orada böyük mühəndis 
vəzifəsində çalış-mışdır. 

1972-ci ildən elmi işlə əlaqəli "Qipromorneftqaz" Elmi- 
Tədqiqat İnstitutunun "Xəzər dənizinin çirklənməsinə qarşı 

mübarizə" şöbəsinə böyük mühəndis vəzifəsinə dəyişilmiş, sonra 

isə bu şöbədə bölmə rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Paralel 

olaraq Az.Pİ-nin nəzdindəki "Su təchizatı və kanalizasiya" 

kafedrasında ixtisas qruplarında saat hesabı ilə mühazirələr 

oxumuş, kurs və diplom layihələrinə rəhbərlik etmişdir. Elmi- 

tədqiqat institutunda işlədiyi müddətdə bir çox elmi-tədqiqat 

işlərinin məsul icraçısı və rəhbəri olmuşdur. 

Onun elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqaməti Xəzər 

dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınması, ətraf mühitin 

mühafizəsi və su hövzələrindən səmərəli istifadə mövzularına 
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həsr olunmuşdur. Alınmış elmi nəticələr əsasında təklif etdiyi 
dəniz şəraitində buruq çirkli sularının təmizlənməsi sxemi ayrı- 
ayrı platformalarda tətbiq edilmişdir. 

T.R.Süleymanov 1975-ci ildə müsabiqə yolu ilə 
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun "Su təchizatı və 
işlənmiş suların kənar edilməsi" kafedrasında assistent 
vəzifəsini tutmuşdur. İnstitutda dərs deməklə yanaşı, 
aspiranturanı qiyabi olaraq başa vurmuşdur. Moskva VNİİ 
"Vodqeo" Elmi-Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri, 
əməkdar elm xadimi, prof.V.Q.Ponomoryovun rəhbərliyi ilə 
"Dəniz şəraitində buruq çirkli sularının təmizlənməsi" 
mövzusunda dissertasiya işini 1982-ci ildə müdafiə etmişdir. 
AAK-ın qərarı ilə ona dosent elmi adı verilmiş və indiyə qədər 
Az.İMU-nun "Su təchizatı və kanalizasiya" kafedrasının 
dosenti vəzifəsində çalışır. 

İşlədiyi dövrdə bir sıra metodik göstərişlərin, metodik 
vəsaitlərin hazırlanması və tələbələrə çatdırılması sahəsində 
işlər görmüşdür. Bir sıra beynəlxalq konfranslarda iştirak 
etmişdir. Onlarca magistr işlərinin rəhbəri olmuşdur. 

Təbriz müəllim 1984-cü ildə "Mühəndis sistem və 
qurğuları" fakültəsində xarici tələbələr üzrə dekan müavini, 
sonra isə tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində 
çalışmışdır. Fakültə Elmi Şurasının elmi katibidir. 

55 elmi əsərin, 1 monoqrafiyanın, 5 metodik göstəriş və 
vəsaitin müəllifidir. Elmi əsərləri respublika və ittifaq 
şəhərlərinin elmi məcmuələrində nəşr edilmişdir. Hazırda 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "Su təsərrüfatı 
və mühəndis kommunikasiya sistemləri" fakültəsi dekanın 
müavini vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirir. 
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SÜLEYMANOV NİYAZİ RAMİZ OĞLU 

Niyazi Süleymanov 1950-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1958 - 1967-ci illərdə Bakı 

şəhərində 183 Ne-li orta məktəbdə 

oxumuşdur. 1967 - 73-cü illərdə Azərbaycan 

Politexnik İnstitutunun hidromeliorasiya 

fakültəsini bitirmişdir. 1973 - 1979-cu illərdə Azərbaycan Su 

Təsərrüfatı Nazirliyinin "Azdövsulayihə" İnstitutunda 

mühəndis, böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. 1983 - 

1986-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun dissertantı 

olmuşdur. 1986 - 1989-cu illərdə Suriya Ərəb Respublikasında 

"Hələb torpaqlarının suvarılması" layihə-sində texniki yardım 

üzrə mühəndis-torpaqşünas vəzifəsində ça-lışmışdır. 

N.Süleymanov 1989-cu ildə SSRİ EA müxbir üzvü, 
Azərbaycan EA akademiki V.R.Volobuyevin rəhbərliyi altında 

"Şirvan düzü ağır gilli şoranlarının kimyəvi meliorantların və 

vibroyumşaldıcının tətbiqi ilə yuyulması və istismarı" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Dissertasiya müdafiəsindən sonra Azərbaycan EA 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda akademik 

V.R.Volobuyevin rəhbərlik etdiyi "Torpaqların meliorasiyası" 

laboratoriyasında baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifəsində 

çalışmışdır. 1996-cı ildən həmin laboratoriyanın müdiri 

vəzifəsində çalışır. 

1999-cu ildə "Şişməyə meylli ağır gilli şoranların 

kompleks meliorasiyasının əsasları" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası işini müvəffəqiyyətlə başa çatdıraraq Ali 

Attestasiya Komissiyasına təqdim etmişdir. 
N.R.Süleymanovun 29 elmi əsəri, o cümlədən 2 

monoqrafiyası çap olunmuşdur. 1985-ci ildə Ümumittifaq 

Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin VII Qurultayında (Daşkənd) 
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"Ağır gilli şoranların torpağının müxtəlif üsullarla işlənməsi və 

VO polimeri tətbiq etməklə yuyulması" məruzəsi ilə iştirak 

etmişdir. 1990-cı ildə "Neosverogenez: problemin mahiyyəti və 

həlli yolları" Ümumittifaq konfransında (Kişinyov) "Ağır gilli 

şoran torpaqların yumadan sonra payızlıq arpa altında 

mənimsənilməsi" mövzusunda və kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
qida reyiminin diaqnostikasına həsr olunmuş beynəlxalq 

konfransda (Düşənbə) "Qarışıq strukturlu torpaq mühitini 

səciyyələndirən yeni fiziki parametrlər" məruzələri ilə çıxış 

etmişdir. 1998-ci ildə Ümumdünya Torpaqşünaslar 

Cəmiyyətinin 16-cı Konqresində (Fransa, Montpeller) "Qarışıq 

strukturlu torpaq mühitində real məsaməliyin 

müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda məqalə ilə, arid region 

torpaqlarının problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq 

simpoziumda isə (1998, İzmir - Menemen, Türkiyə) "Şişmə 
prosesinin kinetik səciyyəsinin nəzəri problemlərinin bəzi 

məqamları" məruzəsi ilə iştirak etmişdir. 

ŞABANOV SƏRDAR ƏHMƏDİYYƏ 
OĞLU 

Sərdar Şabanov 1957-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1974-cü ildə Bakı şəhərində 1 No-li 

fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbi 

bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 

1979-cu ildə qurtarmışdır. Təyinatla Azərbaycan EA 

Kibernetika İnstitutuna işə göndərilmiş, 1982-ci ildə Ukrayna 

EA Kibernetika İnstitutuna staikeçmədə olmuşdur. 1985 - 

1988-ci illərdə orada aspiranturada oxumuşdur. 1996-cı ildə 
prof. A.M.Dovqyallo və dosent R.A.Mahmudzadənin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunun Elmi 

Şurasında texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
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dissertasiya müdafiə etmişdir. Dissertasiya işində biliklər 

bazasının qurulması metodikalarından biri təklif edilmiş, 
biliklər bazasının semantikasının riyazi modeli qurulmuşdur. 

Dissertasiya işinin nəticələrindən tətbiqi öyrədici proqram 

tə"minatının qurulmasında istifadə edilə bilər. Bu işlərin 
öyrədici proqram təminatı sahəsində nəzəri və praktik 
nəticələri vardır. 

Sərdar Şabanov müdafiə etdikdən sonra Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadi kibernetika və iqtisadi- 

riyazi üsullar" kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir. 

Onun 13 elmi məqaləsi Azərbaycan və Ukraynanın elmi 

məcmuələrində çap olunmuşdur. 

ŞAHGƏLDİYEV MAİS ƏLİHƏSƏN 
OĞLU 

Mais Şahgəldiyev 1935-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1953-cü ildə Bakı şəhərində 6 saylı 

məktəbi bitirdikdən sonra Moskva şəhərində Şölə 

Kimyəvi Qorunma Hərbi Akademiyasına sə . 

qəbul olun-muşdur. 1956-cı ildə akademiyada ва təşkil 

olunma ilə əlaqədar hərbi qulluğa göndərilmiş və tərxis 

olunmuşdur. 1956 - 1960-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin 

kimya fakültəsinin tələbəsi olmuşdur. 1959 - 1962-ci illərdə 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda (NKPİ) texnik və kiçik elmi işçi vəzifələrində 
çalışmışdır. 1962 - 1963-cü illərdə SSRİ EA Element-Üzvi 
Birləşmələr İnstitutunun aspirantı olmuş və ailə vəziyyəti ilə 
əlaqədar Bakıya qayıtmışdır. 1963 - 1965-ci illərdə NKPİ-də 
baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1965-ci ildə yeni yaradılmış 
Azərbaycan EA Aşqarlar Kimyası İnstitutuna keçmiş və orada 
1965 - 1970-ci illərdə baş mühəndis və laboratoriya müdirinin 
müavini işləmişdir. 1971 - 1986-cı illərdə AKİ-də "Antimikrob 
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aşqarların sintezi" laboratoriyasının müdiri, 1990 - 1993-cü 
illərdə institutun elmi katibi və "Qoruyucu aşqarlar" 

laboratoriyasının müdiri olmuşdur. 1986 - 1987-ci illərdə Bədən 

Tərbiyəsi İnstitutunda "Kimya" kafedrasının müdiri olmuş və 

biokimyadan mühazirələr oxumuşdur. 

M.Ə.Şahgəldiyev 1979-cu ildə "Tsikloalkil-, 

haloidalalkilaromatik birləşmələrin sintezinin 

qanunauyğunluqları və onların aşqar kimi tədqiqi" 

mövzusunda namizədlik, 1991-ci ildə isə "Oksaza- və 

diazatiklanların heterometilləşməsi" mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası işini müdafiə etmiş və həmin ildə "Üzvi kimya" və 

"Neft kimyası" ixtisasları üzrə professor adına layiq 

görülmüşdür. O, üzvi kimya və neft kimyasına dair elmi 

tədqiqatlar aparmışdır. Onun əsas elmi istiqaməti aromatik 

karbohidrogenlərin alkilləşməsi, alkilləşməsi və 

tsikloalkilləşməsi və aparılan sistematik elmi işlərin nəticəsində 

bir sıra qanunauyğunluqların aşkar edilməsindən ibarətdir. 

Xüsusilə element üzvi birləşmələrin sintezi və onların 

funksional xassələri sahəsindəki gördüyü işlərin çox mühüm 

nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

M.Şahgəldiyev tərəfindən kəşf olunan 1,2 (1,3)- 

aminalkanolların və ya 1,2 (1,3)-alkilendiaminlərin 

formaldehid və mütəhərrik hidrogenə malik birləşmələrlə 

"üçkomponentli kondensləşmə-heterotsikilləşmə" reaksiyası 

əvvəllərdə məlum olmayan N -heterometilləşmiş 1,3-oksaza- və 

ya 1,3-diazatsiklanların istiqamətlənmiş sintez üsuludur. 

Professor M.Şahgəldiyev neft məhsullarının biolofi 

zədələnmədən qorunması məqsədilə aşqarların sintezi və onun 

tədqiqi sahəsində geniş elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edən 

alim idi. Heç də təsadüfi deyildir ki, onun rəhbərlik etdiyi 

laboratoriya keçmiş SSRİ-də bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat 

işlərinin aparıcı müəssisəsi təyin edilmişdi. Onun rəhbərliyi ilə 

hazırlanan "Azin" və "Ukazid" çeşidli antimikrob aşqarları öz 
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səmərəliliyinə, antimikrob təsir spektrinə və sanitar-gigiyenik 
xüsusiyyətlərinə görə analofi məqsəd üçün istifadə edilən xarici 
antimikrob aşqarları geridə qoymuşdur. Bu antimikrob 
aşqarları MDB-nin iri metal emalı müəssisələrində, həmçinin 
Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda tətbiq edilmişdir. 

Prof.M.Ə.Şahgəldiyevin elmi fəaliyyəti 200-dən çox elmi 
əsərdə, o cümlədən 45 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini 
tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 10 elmlər namizədi 
yetişdirilmişdir. Elm yolunda sərf etdiyi əməyə görə "Şərəf 
nişanı" ordeni, "Əmək veteranı" medalı, D.İ.Mendeleyev adına 
Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin mərkəzi və respublika idarə 
hey ətlərinin, həmçinin "Bilik" cəmiyyətinin diplom və 
tərifnamələrinə layiq görülmüşdür. 

M.Ə.Şahgəldiyev 1993-cü ildə vəfat etmişdir. 

ŞƏKİNSKİ MƏMMƏDƏMİN ƏHMƏD 
OĞLU 

Məmmədəmin Şəkinski 1900-cü ildə 
anadan olmuşdur. Bir müddət ailəsi ilə 
Aşqabadda yaşadıqdan sonra 1909-cu ildə | 
Şəkiyə köçmüşdür. Azərbaycanda Sovet ЈҜ. 
hakimiyyətinin qurulması uğrunda 
mübarizə aparmışdır. 1917-ci ildə Tiflisdə cə 
inqilabi hərəkata qoşulmuş, Qars vilayətində, Nuxa, Ağdam və 
s. qəzalarda təbliğat işi aparmışdır. 1918-ci ildə "Hümmət"in 
Aşqabad şöbəsinin məsl katibi olmuş, Fəhlə və Əsgər De- 
putatları Sovetinə üzv seçilmişdir. Aşqabadda Sovet 
hakimiyyətinin süqutundan sonra Azərbaycana gəlmiş, 
Gəncədə Müsavat ordusunda gizli partiya işi aparmışdır. 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Qızıl 
Orduda polk hərbi komissarı, Zaqatalada hərbi komissar, 
Azərbaycan atıcı briqada və diviziyası siyasi şö"bəsinin rəisi 
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olmuşdur. m. 

Azərbaycanda milisin yaradıcılarından olan M.Şəkinski 

Bakı milis rəisi, Bakı Milis İdarəsi rəisinin müavini işləmişdir. 
Sonralar Yevlax RİK sədri, Azərbaycan SSR Xalq Kommunal 

Təsərrüfatı Komissarının müavini, Kirovabad şəhər İcraiyyə 

Komitəsinin sədri, Azərbaycan SSR DİN-in Arxiv İdarəsinin 

rəisi vəzifələrində işləmişdir. 1955-ci ildən ittifaq əhəmiyyətli 
pensiyaçı idi. Azərbaycan SSR və ZSFSR MİK-lərinin üzvü 

seçilmişdir. Lenin ordeni və başqa medallarla təltif edilmişdir. 

M.Ə.Şəkinski 1979-cu ildə vəfat etmişdir. 

ŞƏKİNSKİ ƏKRƏM MƏMMƏDƏMİN 
OĞLU 

Əkrəm Şəkinski 1929-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1954-cü ildə M.Əzizbəyov adına 

Az.Sİ-nin geolofi-kəşfiyyat fakültəsini 
bitirmiş, institutu qurtardıqdan sonra 

geofizika dəniz kəşfiyyatı kontorunda işləymişdir. İranda 

seysmik kəşfiyyat işlərinə, "Azneftgeofizikkəşfiyyat" trestinə 

rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi altında quruda və dənizdə 

bir sıra perspektiv neft-qaz verən strukturlar aşkar edilmiş, 

polimetal və mis-qızıl filizləri yataqlarının ehtiyatları 

hesablanmışdır. 1974-cü ildən Azərbaycan SSR-in geolofi 

xidmətinə başçılıq etmişdir. Hökumət üzvü olmuş, iki dəfə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 

1998-ci ilin iyul ayında Türkiyədə xidməti ezamiyyətdə 

olarkən vəfat etmişdir. 
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ŞƏRİFOV HÜSEYN QASIM OĞLU 

Hüseyn Şərifov 1909-cu ildə anadan 

olmuşdur. 1930-cu ildə Tiflis Pedaqoii — 33 

Texnikumunu, 1948-ci ildə Azərbaycan ( 

Dövlət Pedaqoii İnstitutunu bitirmişdir. 

1929 - 1934-cü illərdə Xaçmaz, Balakən 

və Borçalıda məktəb müəllimi işləmişdir. 1934 ə 
- 1942-ci illərdə "Qlavlit"in siyasi redaktoru, sonra rəisi 
olmuşdur. 1942 - 1944-cü illərdə respublika Radio Verilişləri 
Komitəsinin sədri təyin edilmişdir. 1944 - 1946-cı illərdə 
Ümumittifaq Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin Cənubi 
Azərbaycanda (İran) səlahiyyətli nümayəndəsi işləmişdir. 
Bakıya qayıdaraq 1946 - 1947-ci illərdə Azərbaycan EA Dilçilik 
İnstitutunun elmi katibi, 1968 - 1971-ci ildə "Azərnəşr"in 
redaktoru, böyük redaktoru, şöbə müdiri, 1968 - 1971-ci illərdə 
isə Ümumittifaq müəlliflər hüququ agentliyinin Bakı şöbəsinin 
direktoru vəzifələrini daşımışdır. Hüseyn Şərif 1971-ci ildən 
təqaüdə çıxmışdır. 

Hüseyn Şərif 1952-ci ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü idi. O, 
"Qızıl güllü xalça" povestinin, "Şükufə", "Qəmbərqulu" və s. 
hekayələrin, "Xatirələr" kitabının müəllifidir. 
F.M. Dostoyevskinin "İdiot", M.Qorkinin "Klim Samqinin 
həyatı", İ.Qonçarovun "Oblomov" əsərlərinin tərcüməçisi 
olmuşdur. 

Hüseyn müəllim bir çox medallarla ("Za oboronu 
Kavkaza", "Za doblestniy trud", "Veteran: truda") təltif 
olunmuş və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri Fərmanını (1989) almışdır. 

Hüseyn Şərif 1989-cu ildə vəfat etmişdir. 
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ŞƏRİFOV ABİD QOCA OĞLU 

Abid Şərifov 1940-cı ildə anadan кк 

olmuşdur. İlk təhsilini Şəki şəhərindəki 10 да 
saylı orta məktəbdə almış və 1957-ci ildə onu ŞİT 
bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan İz 
Politexnik İnstitutunun mülki tikinti İİ 
fakültəsinə daxil olmuş və 1962-ci ildə ali təhsilini başa 
vurmuşdur. Təhsil dövründə özünü savadlı və qabiliyyətli tələbə 
kimi göstərmiş, ali məktəbin ictimai həyatında fəal iştirak 
etmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1962-ci ildə Bakı Baş Tikinti 
İdarəsində iş icraçısı, böyük iş icraçısı, texniki istehsalat 
şöbəsinin rəisi, baş mühəndis vəzifələrində başlamış, tutduğu 
vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gəlmişdir. Daim yenilikçi, 
yaradıcı mühəndis kimi başqalarına nümunə olmuş, tələbkarlıq 
və təşəbbüskarlığı ilə fərqlənmişdir. Məhz bu keyfiyyətlərinə 
görə A.Q.Şərifov 1972-ci ildə Bakı Baş Tikinti Trestinin 23 
nömrəli tikinti idarəsinə rəis vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Bundan 
sonra müxtəlif illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin əsaslı 
tikinti şöbəsində böyük referent vəzifəsində çalışmış və 
respublikamızda gedən tikinti-abadlıq işlərinin koordinasiya 
edilməsində öz səriştə və bacarığını nümayiş etdirmişdir. O dövr 
üçün çox mühüm stratefi obyekt sayılan "Azərnəqliyyattikinti" 
trestinin respublikamızda ən qabaqcıl bir təşkilat kimi 
tanınmasında trestin rəisi A.Q.Şərifovun əməyi yüksək 
qiymətləndirilmiş və sahə həmkarlar təşkilatının fərqlənmə 

nişanlarına layiq görülmüşdür. 1988-ci ildə 

"Azərnəqliyyattikinti" tresti əsasında yaradılan 

"Azərnəqliyyatyoltikinti" Layihə Sənaye-Tikinti Birliyinin rəisi 
kimi A.Q.Şərifov Azərbaycanda yol çəkilişi məsələlərinə 
kompleks rəhbərlik etmiş və qısa bir zaman kəsiyində öz sözünü 
deyə bilmişdir. 
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1991-ci ildə A.Q.Şərifov Türkiyəyə ezam edilmiş və 1993- 

cü ilə qədər Çerkesköy - Kapıkulu şəhərləri arasında dəmir 

yolunu elektrikləşdirən tikinti idarəsinin rəis müavini 
vəzifəsində işləmişdir. Ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra 

A.Şərifov "Azərnəqliyyatyoltikinti" Layihə Sənaye-Tikinti 

Birliyinin bazasında yaradılmış eyniadlı Dövlət Şirkətinin 
prezidenti olmuş və 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası baş 

nazirinin müavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. O, bir sıra dövlət 

əhəmiyyətli mühüm tikinti obyektlərinin tikintisi, eləcə də təbii 

fəlakətlərlə bağlı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan 

qaldırılması üzrə dövlət komissiyasının başçısı kimi 

respublikamızda və onun sərhədlərindən kənarda geniş 
tanınmış nadir mütəxəssislərdəndir. 

Bir sıra xarici ölkələrlə dövlət səviyyəsində münasibətlərin 

yaradılması və fəaliyyət sahələrinin seçilməsində onun 

təcrübəsi, elmi və biliyi yüksək qiymətləndirilir. 

A.Q.Şərifov geniş quruculuq fəaliyyətinə görə 1976-cı ildə 
"Şərəf nişanı", 1980-ci ildə "Oktyabr inqilabı" ordenlərinə layiq 

görülmüş, dəfələrlə keçici bayraqlar, yarış birinciliyinin qalibi 

və s. əlamət, nişan və fərmanlarla mükafatlandırılmışdır. 

ŞƏRİFOV VAHİD HÜSEYN OĞLU 

Vahid Şərifov 1935-ci ildə anadan E” 
olmuşdur. Bakı şəhərində 160 saylı orta /  .£ 

məktəbi bitirmişdir. 1952 - 1957-ci illərdə F”53 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunda oxumuşdur. İ i 

Təyinatla Bakı neftayırma zavoduna $ 

göndərilmiş, 1957 - 1958-ci illərdə sex rəisi £ 

işləmişdir. 1958 - 1960-cı illərdə keçmiş кн (indiki Xətai) 

rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi, 1960 - 1961-ci 

illərdə indiki Səttarxan adına zavodda mühəndis-konstruktor 
vəzifələrində çalışmışdır. 
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1961-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasının "Neft-mədən mexanikası, maşın və 

mexanizmlər" kafedrasında aspirant, assistent, 1973-cü ildən 

dosent olmuş, 1964-cü ildə Çexoslovakiyanın Ali Texniki 

Məktəbinin aspiranturasına göndərilmiş, 1966-cı ildə prof. 

Xlumskinin elmi rəhbərliyi ilə "Kompressor maşınlarının 

klapanlar nəzəriyyəsi" mövzusunda Praqa şəhərində Ali 

Texniki Məktəbin Elmi Şurasında çex dilində namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Texnika elmləri namizədidir. 

Vahid Şərifov 1969 - 1975-ci illərdə Əlcəzairin Bumendes 

şəhərindəki Neft İnstitutunda fransız dilində mühazirələr 

oxumuş, dərs demişdir. 

O, 100-ə yaxın elmi məqalə, məruzə, elmi-tədqiqat 

işlərinin və "Nasos və kompressor" adlı dərs vəsaitinin 

müəllifdir. 
V.H.Şərifov 1987 - 1999-cu illərdə ADNA-nın "Neft- 

mexanika" fakültəsinin dekanı olmuşdur. 

ŞƏRİFOV ŞAHİD QOCA OĞLU 

Şahid Şərifov 1929-cu ildə anadan ” 
olmuşdur. 1946-cı ildə Şəki şəhər 10 saylı 

məktəbi qurtardıqdan sonra D.Bünyadzadə ки. 
adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı iğ” 
İnstitutunda oxumuşdur. 1951-ci ildə ali İb: 

məktəbi "Maliyyə və kredit" ixtisası üzrə bitirdikdən sonra 

Bakının Çaparidze (indiki Səbayel) rayonunun İcraiyyə 

Komitəsinin maliyyə şöbəsində dövlət gəlirləri müfəttişi 

vəzifəsində işləmişdir. 1956 - 1962-ci illərdə Bakı Şəhər İcraiyyə 

Komitəsinin maliyyə şöbəsində böyük müfəttiş, 1962 - 1966-cı 

illərdə Oktyabr (indiki Yasamal) rayonu İK-nın maliyyə 

şöbəsində dövlət gəlirləri şöbəsinin rəisi, 1966 - 1969-cu illərdə 

həmin rayonun Partiya Komitəsinin sənaye-tikinti şöbəsinin 
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müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
1969 - 1973-cü illərdə Ş.Şərifov Yasamal rayon İK 

sədrinin müavini işlədikdən sonra yenidən bank sistemində işə 
qayıdaraq 1973 - 1983-cü illərdə həmin rayonun bank şöbəsinin 
müdiri işləmiş və həmin dövrdə rayon sovetinin deputatı 
olmuşdur. 

Ş.Şərifov vicdanlı və öz sənətinin əla bilicisi kimi daima 
yüksək vəzifələrdə çalışmışdır və təsadüfi deyildir ki, o, 1984 - 
1992-ci illərdə keçmiş SSRİ Dövlət Bankının Azərbaycan 
kontorunda şəhər idarəsinin rəisi və sonrakı illərdə Azərbaycan 
Milli Bankında Xəzinə Departamentinin direktoru vəzifəsində 
uğurla fəaliyyət göstərmişdir. 

ŞİRİNOV FAİQ MAQSUD OĞLU 

Faiq Şirinov 1950-ci ildə anadan | 
olmuşdur. Mühəndis-geoloq ixtisası üzrə ş 
Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir. B en 
1975-ci ildən Geologiya İnstitutunda işləyir. | : əl ВБ 
1989-cu ildə "Kiçik Qafqazın Tutqun qrupu qranitoidləri V 
onların filizliliyi ilə əlaqədar əmələgəlmə şəraiti" mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Geologiya- 
mineralogiya elmləri namizədi, "Metallogeniya" 
laboratoriyasının böyük elmi işçisidir. Elmi tədqiqatları 
maqmatik komplekslərin və onların filizliliyinin öyrənilməsi ilə 
əlaqədardır. Bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir. 

ŞIXOV MÖVLUD ƏNƏS OĞLU 

Mövlud Şıxov 1947-ci ildə anadan 
olmuşdur. Baş Kəldək kənd orta məktəbini 
bitirdikdən sonra 1964-cü ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə 
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daxil olmuşdur. 1970-ci ildə universiteti bitirib 1970 - 1973-cü 

illərdə Azərbaycan EA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya 
İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur. 1974 - 1976-cı 

illərdə “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun 

"Torpaqların biokimyası və humusəmələgəlmənin ekologiyası" 

laboratoriyasında mühəndis-kimyaçı, kiçik elmi işçi 

vəzifələrində işləmişdir. 
M.Şıxov 1976-cı ildə Azərbaycan EA müxbir üzvü 

S.Əliyevin rəhbərliyi altında "Lənkəran zonasının torpaqlarının 
üzvi maddələrinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin üzvi-mineral 

birləşmələrinin formalarına təsiri" mövzusunda namizədlik 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Respublika, ittifaq və xarici ölkə mətbuatında 42 elmi 

əsəri çap olunmuş və bir müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. 10- 

dan çox aspirant və dissertantın elmi rəhbəri olmuş, onların 

torpaqşünas alim kimi yetişməsində böyük zəhmət çəkmişdir. 

Mövlud müəllim torpağın biolo)i və aqrokimyəvi 

xüsusiyyətlərini dərindən bilən alim idi. Onun elmi biliyini və 

zəngin təcrübəsini nəzərə alan institut rəhbərliyi "Torpağın 

biokimyası və mikrobiologiya" laboratoriyasına rəhbərliyi ona 

tapşırmışdı. M.Şıxov 1990-cı ildən ömrünün axırınadək bu 

laboratoriyanın müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1991-ci ildə ona 

AAK-ın qərarı ilə böyük elmi işçi adı verilmişdir. 

M.Ə.Şıxov ümumittifaq və beynəlxalq konfranslarda elmi 

məruzələrlə çıxış etmişdir. 1980-ci ildə Tbilisidə, 1981-ci ildə 

Aşqabad şəhərində, 1989-cu ildə Ümumittifaq Torpaqşünaslar 

Cəmiyyətinin VIII qurultayında (Novosibirsk), 1990-cı ildə 

Moskvada, 4 dəfə isə xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq 

konfranslarda məTuzəçi olmuşdur. 

M.Ə.Şıxov 2000-ci ildə vəfat etmişdir. 
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ŞÜKÜRLÜ YUSİF HACIBALA OĞLU 

Yusif Şükürlü 1948-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1965-ci ildə Baş Göynük kənd 1 Ne- 

li məktəbini bitirmişdir. 1966-cı ildə ADU- 

nun fizika fakültəsinə daxil olmuş, 1971-cı 

ildə oranı qurtarmışdır. Ali məktəbi 

qurtardıqdan sonra təyinatla Qəbələ RXMŞ- 

nin sərəncamına göndərilmiş, üç il orada 

işlədikdən sonra Şəki 43 Ne-li texniki peşə məktəbində fizika 

müəllimi işləmiş, 1975-ci ildə Azərbaycan EA Fizika 

İnstitutunun aspiran-turasına daxil olmuşdur. 1984-cü ildə 

ADU-nun Elmi Şurasında f.-r.e.d.. M.Y.Bəkirovun və 

Ş.V.Məmmədovun rəhbərliyi ilə "Fibroinin molekulyar və 

ifrat-molekulyar quruluşuna selenin təsiri" mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Dissertasiya işinin nəzəri və praktik əhəmiyyəti haqqında 

onu qeyd etmək olar ki, fibroin struktur zülalları qrupuna 

daxildir, təbii ipək sapın istehsalında istifadə olunan maddədir. 

Təbii ipəyin xalq təsərrüfatındakı əhəmiyyəti hamıya 

məlumdur. 
1970 - 1985-ci illər zülal maddələrin fiziki-kimyəvi 

xassələrinin, molekulyar və ifratmolekulyar quruluşlarının 

intensiv öyrənildiyi illər idi. Sözsüz ki, həmin vaxtlarda fibroin 

kimi özünə məxsus xassələrə malik, yüngül sənaye və 

elektrotexnika, kosmos, o cümlədən tibb sənayesi üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyan nadir zülal maddənin fiziki-kimyəvi 

xassələrinin o zamanlar üçün ən yeni cihazlarla araşdırılması, 

onun mexaniki xassələri ilə strukturu arasındakı asılılıqların 

aşkar edilməsinin kifayət dərəcədə nəzəri və praktik əhəmiyyəti 

var idi. 
Y.Şükürlü namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdiyi 

dövrdə və indi Azərbaycan EA Şəki Regional Elmi Mərkəzində 
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çalışır. 1975-ci ildə orada laborant, 1976 - 1987-ci illərə qədər 
kiçik elmi işçi, 1987 - 1990-cı illərdə böyük elmi işçi, 1990-cı 

ildən "Biofizika" laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışır. 

1995-ci ildən Azərbaycan EA Radiasiya Tədqiqatları 

Sektorunun doktorantıdır. "Struktur zülalların fiziki 
xassələrinin məqsədyönlü dəyişdirilməsi imkanlarının 

molekulyar-kinetik mexanizmləri" mövzusunda doktorluq işini 

yekunlaşdırmışdır. 
Y.Şükürlü bir çox konfrans və simpoziumlarda - 

Radiospektroskopiyanın kimyada, fizikada və biologiyada 

tətbiqinə dair İkinci Zaqafqaziya konfransında (1979, İrəvan), 

"Maqnit rezonansı biologiyada və tibbdə" mövzusunda (1981, 

Moskva), Dielektriklər fizikasına dair Ümumittifaq elmi 

konfransında (1982, Bakı) məruzələr etmişdir. 

Y.Şükürlü eyni zamanda ali məktəbdə dərs deyir və 1996- 

cı ildən dosentdir. 1999-cu ildən BDU-nun Şəki filialında 

dekan, Təbiət elmləri kafedrasının müdiridir. Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin Şəki filialının məclis üzvüdür. 5 ixtiranın, 30 

elmi məqalənin, "Yetti" adlı (14,25 ç.v., "Ozan" nəşriyyatı) 

povestin müəllifidir. 

TAĞIYEV AZƏR CABİR OĞLU 

Azər Tağıyev 1948-ci ildə anadan 
olmuşdur. Orta təhsilini fəhlə-gənclər 

məktəbində başa vurduqdan sonra, 1963-cü 

ildə Şəki Tikinti-Təmir İdarəsində fəhlə kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Hüquq elminə 

olan güclü marağı onu Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

hüquq fakültəsinə gətirib çıxarmışdır. A.Tağıyev 1976 - 1953-cü 

illərdə oranın tələbəsi olmuş və hüquqşünas ixtisasına 

yiyələnmişdir. Təhsillə yanaşı, əmək fəaliyyətini də davam 

etdirən A.Tağıyev 1969-cu ildə Ədliyyə orqanlarında sıravi işə 
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götürülmüş, 1971-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi yanında Elmi- 
Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İnstitutunda işləmişdir. 1973 - 

1974-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 

A.Tağıyev 1974-cü ildə Azərbaycan Vəkillər 

Kollegiyasına üzv qəbul olunmuş və vəkillik fəaliyyətinə 
başlamışdır. 1980-ci ildə Bakı şəhəri 14 saylı hüquq 

məsləhətxanasına müdir təyin edilmiş və Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyası Rəyasət Heyətinə üzv seçilmişdir. 1989 - 1991-ci 

illərdə SSRİ Vəkillər İttifaqının katibi olmuşdur. 1987 - 1995-ci 
illərdə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədr 

müavini işləmiş, 1995-ci ildə isə, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət 

Heyətinin sədri seçilmiş və indiyə qədər bu məsul məzifəni 

uğurla yerinə yetirir. 

Azər müəllim dərin nəzəri biliyə, böyük təcrübəyə və geniş 

dünyagörüşünə malik tanınmış hüquqşünaslarımızdan biridir. 

O, həmişə prinsipial və ədalətli mövqeyi ilə fərqlənir, hər bir 

məsələyə məsuliyyətlə yanaşır. 25 ildən artıqdır ki, 

respublikamızda vəkilliyin inkişafı, onun keçmiş sovet 

reliminin xüsusiyyətlərindən azad olaraq, ədalət mühakiməsi 

sistemində yeni qanunvericiliyə müvafiq şəkildə öz layiqli yerini 

tutması üçün böyük əmək sərf edir. O, vətəndaşların hüquq və 

azadlıqlarının qorunması, qanunların ədalətlə tətbiq edilməsi 
sahəsində əlindən gələni əsirgəmir. 

Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, vəkillik tarixən ən 

qədim və ən hörmətli peşələrdən biri olmaqla, ta qədimdən 

insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində dayanır, ədalət 

tərəzisinin əyilməsinə imkan vermir. Hər bir insanın, hətta ən 

qatı cinayətkarın da müdafiə hüququ vardır. Qatı zülmətdə, 

zərrə boyda belə, işıq ziyası olduğu kimi, hətta ən islahedilməz 

cinayətkarın da müəyyən müsbət cəhətləri var. Əsas məsələ 

cinayətkarın ictimai-təhlükəli əməlini araşdırmaqla bərabər, 

onun müsbət cəhətlərinə işıq salmaq, şəxsiyyətini və 

xüsusiyyətlərini hərtərəfli, doğru-düzgün aydınlaşdıraraq 
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"portretini" yaratmaq, cinayət etməyə sövq edən mexanizmi 
açmaqdır. Heç kəs öz-özünə cinayət olmur, cəmiyyətin, ətraf 
mühitin bu işdə təsiri böyükdür. Alim, mühəndis, həkim 
cəmiyyətin yetişdirməsi olduğu kimi, cinayətkar da onun 
"məhsuludur". Vəkilin vəzifəsi bu mövqeyə söykənərək, 
cinayətkarın qanuni hüquqlarının müdafiəsinə, işin obyektiv 
aparılmasına kömək etmək və ədalətin zəfər çalmasına nail 
olmaqdır. Bunun üçün vəkil hüquq elmini dərindən bilməklə 
yanaşı, mövcud ictimai-sosial mühiti, onun bütün cəhətlərini 
dərindən öyrənməli, yüksək məntiqi təfəkkür və natiqlik 
qabiliyyətinə malik olmalıdır. Özündə bu keyfiyyətləri 
birləşdirən Azər müəllim respublika vəkillərinin rəhbəri kimi 
hər bir vəkilin də bu tələblərə cavab verməsi, peşəkarlıq 
zirvəsinə çatması üçün daim çalışır. 

A.Tağıyev respublikamızda hüquq sahəsində böyük 
ictimai iş aparır. O, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Məhkəmə-Hüquq İslahatı Komissiyasının üzvü kimi 
yeni qanunvericiliyin işlənib hazırlanmasında fəal iştirak edir: 
eyni zamanda Qara dəniz İttifaqı Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
ölkələrin Beynəlxalq Vəkillər Birliyinin Ali Şurasının üzvüdür, 
vəkillik sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və təcrübə 
mübadiləsinin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verir. O, 
respublika prezidenti cənab Heydər Əliyevin 26 iyun 1998-ci il 
tarixli sərəncamı ilə Mərkəzi Seçki komissiyasının üzvü təyin 
edilmişdir. Seçkilərin yüksək səviyyədə və ədalətlə 
keçirilməsində onun böyük əməyi vardır. 

Azər müəllim hüquq nəşrlərində müntəzəm olaraq elmi 
məqalələrlə çıxış edir. "Hüquq Ensiklopediyası"nın 
müəlliflərindən biridir. "Hüquqi dövlət və qanun" iurnalının 
redaksiya şurasının üzvüdür. Səmərəli fəaliyyətinə görə 
Azərbaycan respublikası ali Məhkəməsinin Fəxri Döş Nişanı ilə 
təltif edilmiş, Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı 
ilə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində xidmətlərinə görə 
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Fəxri Hüquq Doktoru adına layiq görülmüşdür. 

TATHEB КЕМАЛ БАХТИИР ОГЛЫ 

Кемал Тагиев родилси в 1923 г. В 1940 г. 

законҹил иколу Nə 97 Br. Тбилиси. В 1940 r. 

поступил и в 1945 r. законҹил Тбилисскии 

институт инженеров ж-д. Транспорта им. 
В.И.Ленина. в 1943 - 1945 rr. уҹебу совмеијал 

с работон, был первым секретарем 
Kapasıscxoro (Гардабанского) PK ЛКСМ Груз.ССР. 

После оконҹанил института был направлен на работу в 
г.Баку, враспоражение Управленил Азерб. ж.-д. С 1945 по 1952 
TT. работал Ha разных должностах в системе Азерб. ж.-д. 

B 1954 r. запјитил диссертапикә на тему "Исследование 
устроиИств и к организапии работы нефтеналивных станпин", 
Ha соискание уҹеноИ степени кандидата техниҹеских наук. 
Запитил в г.Москва в институте путеИ сообиенил. С 1952 г. и 
после запиты работал в Азербаиджанском Политехниҹеском 
Институте на должности заведукпего кафедрои. В 1970 r. 
запитил докторскукә диссертадио на тему "Проблемы 
комплексного развитил транспорта әкономиҹеских раионов". 
В 1973 г. присвоено уҹеное звание профессора по 
спепиалыности "Әкономика рапонов СССР и разметение 
производителыных сил". 

С 1970 г. по 1984 гг. был ректором Ростовского института 
инженеров железнодорожного транспорта и одновременно 
заведукопим кафедроИи "Әкономики транспорта". 

С 1984 r. переведен на должносты профессора кафедры 
"Организапил перевозок и управленин на транспорте" АЗПИ 
им. Ҹ.Илыдрыма. с 1988 г. работал деканом автотранспортного 
факулыета Азербаиджанского Техниҹеского Университета в 
1990 r. организатором факулыета зелезнодорожного 
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транспорта, организатором и первым зиһедунинин кафедроИи 

"Әксплуатапин железнодорожного транспорта" АзТУ, 

К.Б.Тагиев авлхетси автором более 200 науҹных статеИ и 

16 монографии, KHHT, B TOM ҹисле таких как "Әкономиҹеские 

вопросы развитиҹ транспорта в Азербаиджане" (Баку), 

"Железнодорожные станпин и узлы" (Баку), "Транспортныи 

комплекс республики" (Москва), "Работа транспорта в 

условинх интенсификапии" (Москва). Рад статеИи проф. 

Тагиева K.B. опубликовано в Турпии. Под его руководством 

подготовлены 14 кандидатов HƏYK. 

Последные годы проф. Тагиев К.Б. много работал над 

проблемоИ транспортировки азербаиджанскоИ нефти ҹерез 

порты Ирана в ожном H западном направленилх 

B 1958 - 1962 rr. был секретарем парткома АзПИ, 

депутатом Бакинского городского совета. 

Тагиев К.Б. был единственным доктором в области 

железнодорожного транспорта в республике и оҹены много 

сделал в деле подготовеи спепиалистов в области 

железнодорожного транспорта дли Азербаджана. 

Награжден орденом "Знак Поҹета", медалыо "За 

доблестнын труд в ВеликоИ ОтеҹественноИ воИне 1941 - 1945 

гг.", ПоҹетноИ грамотоИ Верховного Совета Азербаиджанскои 

ССР. 
Умер в 1995 г. 

TATHEB МАХМУД БАХТИЛР ОГЛЫ 

Махмуд Тагиев родилси в 1926 r. B 1944 јыә 

законҹил пколу Nə 97 r. Тбилиси. С 1944 по Ы 

1946 r. работа слесарем, a затем помопником | 

мапиниста в паровоном депо г. Тбилиси. 

B 1946 r. поступил в Азербаиджанскии 

Государственнын институт народного 
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xo3sficTBa им. К.Маркса. Законҹил институт в 1959 г., полуҹил 
диплом әкономист промыптленности. В 1950 r. направлен на 
работу әкономистом в Госплан Совета Министров Азерб.ССР, 

С декабра 1950 r. аспирант института әкономики 
Академии Hayk r. Москва. Запитил диссертапико 1954 r. на 
тему "Хлопҹатобумажна промытленносты Азербаиджанскои 
ССР и перспективы ее развитиа на соискание степени 
кандидата зкономиҹеских наук. Направлен на работу в 
институт әкономики Академии Наук Азерб. ССР на ДОЛЖНОСТЫ 
старпего науҹного сотрудника. Науҹным руководидетем 
диссертапии был профессор М.Г.Иоффе. 

С 1954 по 1978 гг. работал в институте ƏKOHOMHKH АН 
Азерб.ССР на должности стар. науҹного сотрудника, а затем 
руководитела отдела. 

B 1971 r. заиитил докторскуго диссертапикә на тему 
"Перспективы развитиҹ легкоН промынтленности Азерб.ССР" 
И полуҹил звание доктора әкономиҹеских наук. В 1978 г. пропел по конкурсу на должносты заведукопјего кафедрои "Әкономика промытленности" института народного хозаиства им. Бунатзаде, где работал до ПОСЛедних днеи CBO€İ жизни. 

Утвержден в звании профессора в 1979 г. 
Проф. Тагиев М.Б. опубликовал около 200 науҹных работ, в том ҹисле 36 монографии, книг и уҹебных пособин. Подготовил около 20 кандидатов наук. 
Основными монографилми авлакотса: 
Хлопҹатобумажнаҹ промыпленносты Азерб.ССР и пути ее развитил (Баку). 
Вопросы зкономики промынленности (Баку). 
Словары әкономиҹеских терминов. 
Исполызованин основных фондов в промытленности Азербаиджана, 
Отраслеваҹ структура промытленности. 
Преподователыскал делтелыносты проф. Тагиева M.B. 
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велас параллелыно с науҹнои. С 1955 r. он был приглатен дли 

HTEHHS курса лекииИ по зкономики промытленности в АзПИ 

и в Выстуко партиинуко илколу при ДК КП Азерб.ССР. 

Проф. Тагиев M.B. был ҹленом несколыких советов по 

запите докторских диссертапиИи, был руководител темы 
"Проблемы интенсификапии промытленности 
Азербаиджана" выполнлемоИ по заданикә Правителвства 
Азербаиджана. 

До конпа своеИ жизни проф. Тагиев M.B. работал в 

Институте народного xo3sficTBa Азерб.ССР. Умер 22 феврала 
1993 г. 

ТАГИЕВ КӘНИС БАХТИИР ОГЛЫ 

КОнис Тагиев родилси в Hosöpe 1937 г. В 

1955 r. законҹил итколу Ne 22 в гор. Тбилиси. İÇ 

B 1955 году поступил на механиҹескии 

факулыгет Азербаиджанского 

Политехниҹеского Института. В 1960 г. 

законҹил институт полуҹил звание инженера-механика, осле 

оконҹанин института направлен на работу Ha военныи завод 

п/и 55, работал в должности стариего инженера 

механиҹеского пеха. 

B 1964 r. поступил в аспирантуру Азербаиджанского 

института нефти и химии им. М.Азизбекова. в 1969 r. запитил 

кандидатскукә диссертаник) и полуҹил степены кандидата 

техниҹеских наук. Тема диссертапии "Вопросы римененин 

полимерных материалов в нефтинои промыпленности". В 

1971 r. утвержден в 3BAHHS допента по спепиалыности 

"Технологил нефтаного мапиностроениа". 

B 1980 - 1981 rr. был направлен на работу в Германикоә в 

ТехниҹескиИ Университет города Дрезден. В 1982 г. был 

переведен на работу в АзербаиджанскиИ Политехниҹескии 
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институт Ha Ддолжносты допента кафедры Технологин 

автоматизированного производства, где H работает Ho 

настохидее BpEMS. 
За период науҹноИ делхтелыности опубликовалы 50 

науҹных статеи и несколыко монографии и уҹебников. 

Основные из них: | 

1. Применение пластмасс в нефтиноИ промытленности 

(монографи): 2. Организадит производства Ha 

мапиностроителыных производствах (монографихлх), 3. 

Автоматизированное проектирование B маипиностроении 

(уҹебное пособие), 4. Системы автоматизированного 

проектированил B мапиностроении (монографиҹ). : 

B теҹении 35 летнеи науҹно-исследователвскои и 

педагогиҹескон работы подготовлено болыиое колиҹество 

инженерных кадров ДлЛа завоОДОВ Ии институтов 

АзербаиджанскоИ Республики, а также под руководством 

Тагиева TO.B. заппитдено 3 диссертаиии. 

Науҹно-исследователыскан работа допента Тагиева КО,Б. 

посвлаиена проблема автоматизапии пропессов 

проектированил в мапиностроенина с помопјыо компыотернои 

техники, разработке новых технологиҹеских пропессов в 

MaHIHHOCTpO€HHH H имект важное знаҹение B вопросе pa3BHTHS 

новых технологии. 

ТАГИЕВА НЕИМАТ БАХТИНР КЫ̇ЗЫ 

Неимат Тагиева родиласы B 1924 r. в 

1929 r. поступил в 1 класс среднеИ ииколы No фи | 

10 г.Нухи. В 1930 r. B свази с репрессилми ” 

CEMb3 переехала в Грузинскуо ССР в r. 

Тбилиси, где Тагиева Н.Б. оконҹила 

азербаиджанскуко среднкжо ипколу No 97 им. 

М.Ф.Ахундова в 1940 г. В том же, 1940 году, в возрасте 15 лет, 
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она поступила на леҹебнын факулыгет Тбилисского 
Государственного Медипинского Института, которыи и 
оконҹила в 1944 r. После оконҹаниҹ института работала заве- 
дукпеИ мед.пунктом Каралзского раиздравотдела, а затем 
невропатологом при поликлинике Сталинского раиона, В 1947 
Г. В СВИЗИ с Замужеством Тагиева H.B. переезжает в r. Баку, где 
1947 г. по 1954 г. работает на разлиҹных должностах в каҹестве 
враҹа в системе Каспводздрава. В октибри 1954 r. поступила в 
клиниҹескукә ординатуру по кафедре инфекиионных болезнеи 
Азербаиджанского института усовериенствованин враҹеИ им. 
А.Алиева. В 1957 г. поступила в аспирантуру по тои же 
кафедре и под руководством проф. Халфена HLC. в 1960 r. 
успетино запитила диссертапикә Ha тему "Инфекиионных 
гепатит в условилх :ого-востоҹного Апперона". Рејпением 
Совета Азербаиджанского Г. осударственного медипинского 
института им. Н.Нариманова от 12 Mas 1961 r. ен присуждена 
YH€Has степены кандитата медипинских наук. До 1991 г. 
работала в Азербаиджанском институте усовертенствованиа 
враҹеи им А.Алиева на должности ассистента кафедры 
инфекпионных болезнеИ, допента кафедры (с возложением 
обазанностеИ зав. кафедроИ) гигиены труда и проф. 
заболеваниИ, допентом кафедры терапии. За указаннын период 
ТагиевоИ Н.Б. опубликовано более 250 науҹных работ и 12 
методиҹеских рекомендапиНн, посваипенных разлиҹным 
аспектам диагностики и леҹенил гепатитов разлиҹного генеза, 
болезнеИ органов пипеваренин. Тагиева Н.Б. впервые в 
Азербаиджане применила прижизненнукә биопсикә пеҹени, 
как критерии дифференииалынои диагностики пораженил 
пеҹеноҹнои ткани при гепатитах, разлиҹного генеза, 
Практиҹескала знаҹимосты ее работ отражена на Всесокозных 
форумах, конференииах и Cb€3//AX. Основываҹсы на 
COÖCTBEHHOM многолетием опыте, ero написана и апробирована 
докторскал диссертанин "Дифференииалынан диагностика 
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инфекиионного гепатита и желтух другого генеза". Помимо 

педагогиҹескоИ и науҹноИ дентелыности, Тагиева Н.Б. активно 
уҹаствовала B просветителыскоИ работе, выступил с лекиинми 
ҹерез населением по линии обиества "Знание". Она ҹасто 

выезжала в раионы республики на проводимые семинары и 
науҹно-практиҹеские конференпии, оказывала помоты враҹам 
и болыным по линии CaHHTapHOH авиапии. За многолетниИ труд 

Тагиева Н.Б. награждена медалыо "Ветеран Труда". Тагиева 

Н.Б. заверитила свои жизненныИ путы 23 марта 1999 r. в 

возрасте 75 лет. 

TAHİROV ÇİNGİZ ƏHMƏD OĞLU 

Çingiz Tahirov 1925-ci ildə məşhur 5: 
tarzən, Azərbaycan Respublikasının əməkdar | 

müəllimi Əhmədbəy Tahirovun ailəsində : 

doğulmuşdur. Orta təhsilini 7 No-li şəhər 

məktəbində almış və 1942-ci ildə oranı 

bitirmişdir. 1943-cü ildə M.Əzizbəyov adına | : 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Sənaye 

İnstitutunun geolofi-kəşfiyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1949- 

cu ildə dağ (məfdən) mühəndis-geoloqu ixtisası üzrə bitirmişdir. 

O, institut tələbə elmi cəmiyyətinin sədr müavini olmuş və onun 

işində fəal iştirak etmişdir. 1949-cu ildən "Artyomneft" trestinin 

mərkəzi elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş mühəndis-geoloqu 

və geolofi şöbəsinin rəisi, 1949-cu ildən 1950-ci ilə qədər trestin 

geoloyi şö"bəsinin baş geoloqu işləmişdir. 1950-ci ildən 

"Kirovabadneftkəşfiyyat" trestinin Dəliməmmədli neft 

kəşfiyyatının (Acınohur sahəsi) baş geoloqu və rəisin birinci 

müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1951-ci ilin oktyabrından bu 

günə qədər Çingiz Tahirov Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi 

Elmi-Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərir. Bu müddət 

ərzində Ç.Tahirov paleontologiya laboratoriyasında çalışıb. 
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1981-ci ildən mikropaleontologiya qrupunun rəhbəridir. Bu 
müddət ərzində o, Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın 
Azərbaycan hissəsinin təbaşir çöküntülərinin mikrofauna və 
stratiqrafiyasının öyrənilməsi ilə məşğul olur. Həmin 
tədqiqatların nəticəsində alt və üst təbaşir çöküntülərinin ayrı- 
ayrı mərtəbə və horizontları, həmçinin onların müxtəlif hissələri 
üçün səciyyəvi olan rəhbər mikrofauna kompleksləri ayrılmış və 
dəqiq surətdə təfyin edilmişdir. Eyni zamanda neftli-qazlı 
rayonların mezozoy və kaynozoy çöküntülərinin 
mikropaleontolofi tədqiqatlarının nəticələri istehsalatda tətbiq 
edilmişdir. 

Ç.Tahirov 1958-ci ildə akademik Qambay Əlizadənin və 
prof. Cəlil Xəlilovun rəhbərliyi altında "Şimali-Şərqi 
Azərbaycanın apt və alb mərtəbələrinin foraminiferləri və 
onların stratiqrafik əhəmiyyəti" mövzusunda geologiya- 
mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə etmişdir. Onun "Böyük 
Qafqazın Azərbaycan hissəsinin təbaşir çöküntülərinin qumlu 
foraminiferləri və onların stratiqrafik əhəmiyyəti" mövzusunda 
doktorluq dissertasiyası 1975-ci ildə müdafiəyə qəbul 
edilmişdir. Doktorluq dissertasiyası haqqında həm ölkə 
daxilindən, həm də bir çox xaricdən müsbət rəylər alınmışdır. 
Hazırda dissertasiya işi Geologiya institutunda müdafiəyə 
tövsiyə edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, doktorluq 
dissertasiyasının xülasəsini o, alman dilində yazmışdır. Onun 
həm dissertasiyaları, həm də başqa əsərləri neft, qaz və başqa 
faydalı тә дәп yataqlarının axtarış və praktik əhəmiyyətə malik 
olmaqla istiqamətləndirici rol oynayırlar. 

Ç.Tahirov yüzdən artıq respublika, ümumittifaq, 
beynəlxalq konfrans, sessiya, simpozium, kollokvium və 
konqreslərdə iştirak etmişdir. O, Polşada 1967-ci ildə keçirilmiş 
X beynəlxalq mikropaleontoloqlar konqresində və Rumıniyada 
olmuş 1975-ci il XIV beynəlxalq mikropaleontoloqlar 
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konqresində sovet nümayəndə hey"ətinin tərkibində 

Azərbaycan Respublikasını təmsil etmiş və məruzələrlə çıxış 

etmişdir. Onun 150-dən artıq əsərinin 70-dən çoxu xarici 

nəşrlərdə dərc edilmişdir. Ç.Tahirovun "Cənub-şərqi Qafqazın 

apt və alb mərtəbələrinin formaminiferləri və onların 
stratiqrafik əhəmiyyəti" (Bakı, 1961) monoqrafiyası və bir sıra 

başqa əsərləri ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən 

mikropaleontologiya alimlərinin stolüstü mərxəzləri olmuşdur. 

Onun elmi tədqiqat işlərinin bir çoxu ABŞ, Kanada, 

Macarıstan, Rumıniya və digər xarici ölkələrdə çap edilmişdir. 

Ç.Tahirov Moskva, Sankt-Peterburq, Tbilisi, Aşqabad, 

Kiyev, Minsk, Mahaçqala, Krasnodar, Qroznı və s. elm 

mərkəzlərinin və neft rayonlarının mikropaleontoloqlarına 

müntəzəm elmi-praktik məsləhətlər vermiş və zəngin təcrübəsini 

onlarla bölüşdürmüşdür. O, bir çox doktorant, dissertant və 

aspirantların məsləhətçisi və rəsmi opponenti olmuşdur. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, Ç.Tahirovun 500-dən artıq məqaləsi 

јигпа1, qəzet və toplularda çap edilmişdir. 

1941 - 1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli 

əməyə və qələbənin 30-cu, 40-cı, 50-ci yubiley medalları ilə təltif 

edilmiş, 6 dəfə "Əmək veteranı", Azərbaycan Ali Sovetinin Neft 

Sənayesi Nazirliyi, "Bilik" cəmiyyətlərinin fəxri fərmanları ilə, 

bir neçə yubiley medalı və fəxri nişanlarla təltif edilmişdir. 

Azərbaycan paleontologiya Cəmiyyəti şurasının üzvü, 

Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat və Layihə 

İnstitutu Veteranlar Şurası sədrinin ideolofi iş üzrə müavini, 

Nərimanov rayon Veteranlar Şurası sədrinin ideolofi iş üzrə 

müavinidir. O, M.F.Axundov adına Respublika Dövlət 

Kitabxanasının və H.Aslanov adına Mərkəzi Zabitlər evi 

Kitabxanasının, habelə bir neçə başqa kitabxanaların da "Fəxri 

oxucusu" adına layiq görülmüşdür. Ç.Tahirov eyni zamanda 
"Bakı şəhər müharibə, əmək, silahlı qüvvələr və hüquq- 

mühafizə orqanları veteranları şurasının fəxri fərmanı" və 
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Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı ilə də təltif 
edilmişdir. 

Ç.Tahirov 1940-cı ildən neft və qaz sənayesi həmkarlar 
ittifaqının üzvüdür. Neft sənayesində fasiləsiz ümumi iş stay 57 
il, institutda iş stayı 49 ildir o, hazırda öz elmi, istehsalat və 
ictimai-siyasi fəaliyyətini davam etdirir. 

TEYMUROV ELXAN FƏRRUX OĞLU 

Elxan Teymurov 1951-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1966-cı ildə Aşağı Küngüt kənd = €. 
səkkizillik, 1968-ci ildə Şəki şəhər 10 No-li orta və” Ҹиб 
məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət (7 10 
Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul Фәк — 
olunmuş, 1973-cü ildə oranı bitirərək təyinatla rayona kimya 
müəllimi göndərilmiş, 1980-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun 
aspiranturasının əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 1988-ci ildə 
həmin institutda kimya elmləri doktoru, professor 
R.Ə.Ələkbərovun və kimya elmləri namizədi, Ы.е.. 
M.M.Məmmədovun rəhbərliyi ilə başa çatdırdığı "2-okon-5- 
alkiltiofenollar - yeni ekstraksiya-fotometrik reagentlərdir" 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

E.F.Teymurov 1990-cı ildən "Dənizneftqazlayihə" Dövlət 
Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutuna köçürülmüş, orada aparıcı 
mühəndis, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmış, hazırda aparıcı 
elmi işçidir. 

1995-ci ildə AAK-ın qərarı ilə ona "Baş elmi işçi" elmi adı 
verilmişdir. 

E.F.Teymurovun əsas elmi istiqaməti ekstraksiya 
proseslərinin öyrənilməsi və səmərəli ekstragentlərin 
yaradılmasıdır. O, elmi fəaliyyətini ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsi ilə sıx əlaqələndirir. 
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E.F.Teymurov işlədiyi müddətdə çoxlu sayda elmi 

tədqiqat işlərinin məsul icraçısı, rəhbərlərindən biri olmuş və 

70-ə yaxın elmi işin müəllifidir. 

TEYMUROV MÖVLUD ƏSƏDULLA 
OĞLU 

Mövlud Teymurov 1967-ci ildə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini 1975 - 1985-ci illərdə 

Aşağı Göynük kənd orta məktəbində alıb. 

1985-ci ildə ADU-nun geologiya-coğrafiya 

fakültəsinə daxil olmuş və 1991-ci ildə oranı 

bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda əvvəlcə 

kiçik elmi işçi, sonra isə elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1993 - 

1997-ci illərdə həmin institutun qiyabi aspirantı olmuşdur. 

M.Teymurov 1999-cu ildə Azərbaycan EA Coğrafiya 

İnstitutunun Elmi Şurasında akademik B.Ə.Budaqov və c.e.n. 

R.M.Qaşqayın rəhbərliyi altında "Kiçik Qafqaz çaylarının su 

ehtiyatlarının hesablanma metodikası və onların 

qiymətləndirilməsi" (Azərbaycan daxilində) mövzusunda 

dissertasiya müdafiə etmiş, Azərbaycan Respublikası prezidenti 

yanında AAK-ın qərarı ilə ona coğrafiya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi verilmişdir. 

M.Teymurov "Azərbaycan ХХТ əsrin astanasında" elmi- 

praktik konfransın (may, 1998), Coğrafiya Cəmiyyətinin VII 

qurultayının (dekabr, 1999), EA aspirantlarının elmi 

konfranslarının (1993 - 1996), Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Komitəsinin "Su: problemlər, axtarışlar" elmi konfransının 

(oktyabr, 1999) və s. elmi tədbirlərin iştirakçısı olmuşdur. 

Onun elmi tədqiqatlarının əsas istiqamətləri əsasən çayla- 

rın su ehtiyatlarının öyrənilməsinə, axımın il ərzində paylanma- 

sına, sudan səmərəli istifadə yollarının araşdırılmasına və s. mə- 
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sələlərə həsr edilmişdir. Kiçik Qafqaz regionu çaylarının orta 

çoxillik axımını hesablamaq üçün Azərbaycanda ilk dəfə meto- 

dika vermiş, axımın ilin isti və sudan intensiv istifadə dövründə 

paylanmasına görə rayonlaşma aparmış, variasiya əmsalı xəritə 

tərtib etmişdir. Kiçik Qafqaza daxil olan inzibati rayonların su 

ehtiyatlarının öyrənilməsi də ilk dəfə onun tərəfindən 

aparılmışdır. Tədqiqatların nəticələrini müxtəlif elmi və layihə 
institutları, su təsərrüfatı idarələri yüksək qiymətləndirmişlər. 

Hazırda MEA-nın H.Əliyev adına Coğrafiya 
İnstitutunda əmək fəaliyyətini davam etdirir. 

TEYMUROVA EMMA ABAS QIZI 

Emma Teymurova 1948-ci ildə anadan 

olmuşdur. 1966-cı ildə Bakı şəhərində 47 saylı 

orta məktəbi bitirmişdir. 1966-cı ildə 

M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Neft 

və Kimya İnsti-tutunun (indiki Azərbaycan ys 

Dövlət Neft Akademiyası) kimya-texnologiya fakültəsinə daxil 

olmuş və 1971-ci ildə qurtarmışdır. 

Ali məktəbi qurtardıqdan sonra 1971 - 1973-cü illərdə 
təyinatla Azərbaycan SSR EA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda 

mühəndis vəzifəsində çalışmış, həmin il istehsalatdan 

ayrılmadan Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun 

aspiranturasına qəbul olunmuşdur. Elmi rəhbəri mərhum 

akademik H.B.Şahtaxtinski olmuşdur. 

1985-ci ildə Qazaxıstan SSR EA Metallurgiya və 

Zənginləşdirmə İnstitutunda "Yüksək dəmirli qurğuşun sulfid 

konsentratının emalının fiziki-kimyəvi və texnolofi əsasları" 

mövzusunda dissertasiya müdafiə edib texnika elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. 

Təqdim olunmuş iş Filizçay yatağından alınmış yüksək 

dəmirli qurğuşun sulfid konsentratının kompleks emalının 
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fiziki-kimyəvi əsaslarının inkişafına və texnologiyasının işlənib 

hazırlanmasına həsr edilmişdir. О, oksidləşdirici- 

aqlomeratlaşdırıcı közərtmə və konversiya olunmuş təbil qazla 

aqlomeratın reduksiyaedici mühitdə əridilməsi məsələlərini 
əhatə edir. Filizçay yüksək dəmirli qurğuşun sulfid 

konsertratının emalı nəticəsində qurğuşun, gümüş, bismut və s. 

metalların və həmçinin kükürdün sulfit turşusunun istehsalı 

üçün kompleks şəkildə çıxarılmasını nəzərdə tutan texnologiya 

işlənib hazırlanmışdır. Təklif olunan qurğuşun konsentratının 

emalı üsulu üçün müəlliflik şəhadətnaməsi alınmışdır. Alınmış 

nəticələr əsasında Çimkənd qurğuşun zavodunda yüksək 

dəmirli qurğuşun konsentratı emalı üzrə sənaye sınaq işləri 

keçirilmişdir və Filizçay qurğuşun konsentratının yüksək 

effektli emalının mümkünlüyü təsdiq olunmuşdur. 

E.Teymurova hazırda laboratoriya şəraitində Daşkəsən 

dəmir filizindən maqnetit superkonsentratının alınması, onun 

dənəvərlərinin hazırlanması və təbii qaz vasitəsi ilə reduksiya 

nəticəsində metallaşdırılması, flotasiya üsulu ilə qiymətli 

komponentlərin çıxarılması ilə məşğuldur. Aparılan elmi 

tədqiqatların nəticələri Azərbaycanda yerli xammal əsasında 

polad istehsalatı üçün hazırlanan layihənin əsasını təşkil edir. 

O, 26 elmi əsərin müəllifidir. 7-si keçmiş SSRİ-nin mərkəzi 

nəşriyyatlarında çap olunmuşdur. O, ümumittifaq və 

respublika elmi konfranslarında məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Hazırda E.Teymurova indiyədək Azərbaycan EA Qeyri- 

Üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində 

işləyir. 

VAQİF İBRAHİM 

M.Qorki adına Ümumittifaq və Respublika Lenin 

Komsomolu Mükafatları laureatı, şair Vaqif İbrahim 1945-ci 

ildə Şəki şəhərində doğulmuşdur. Doğulmuşdu ki, bir ağac 
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əksin, bir oğul böyütsün, bir işıqlı ömür yaşasın. Taleyini 
şerlərinə tapşırmışdı. 1983-cü ilin faciəli bir payız axşamı onun 
"ömür ağacının boyunu, suyunu" kəsdi. 

Şair ömrünün davamı şerləridir. 
"Taleyimə yazılanlar" kitabına həyatdan vaxtsız getmiş 

şairin müxtəlif illərdə yazdığı dünya ünvanlı şerləri 
toplanmışdır. Bu şerlər insanı yaşamağa, yaratmağa səsləyir. 

Onun haqqında geniş məlumat əldə edə bilmədiyimizdən 
həmin kitabdan bir neçə şeri sizin diqqətinizə təqdim edirik. 

PİSLİYƏ - YAXŞILIQ 
Pisliklə üzləşim... dedim o zaman 

Keçim günahından, cavanlıq etdi. 

Pisliyə yaxşılıq görən o nadan 

Gedib birinə də yamanlıq etdi. 

Pisliyə - yaxşılıq, xoş üz, xoş qılıq, 

Sən demə hardasa avamlığımdır. 

Mən indi bildim ki, 

Pisə-yaxşılıq 

Hardasa yaxşıya - yamanlığımdır. 

YALANÇI TÜFƏNG 
Qələm - 

istedadı olmayan 

bir adamın əlində 
nə qılınc, nə süngüdür. 

Çox adicə, 

sadəcə 

bir uşaq tüfəngidir. 

HƏYAT AĞACI 
Həyat - 

nəhəng, 
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qocaman ağacdır, 

bizik barı. 
Qəbirlər - 

bu ağacın 

xəzan vurmuş - 
tökülmüş 

sapsarı yarpaqları... 

VAHABZADƏ BƏXTİYAR MAHMUD 
OĞLU 

Xalq şairi, millət vəkili, akademik ə | 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu 1925-ci | “. 
ildə Şəki şəhərində doğulmuşdur. k 

Şəkili qadınlar "Dədə Qorqud" 

qəhrəmanları kimi dağları "qayınatam" Ыф 

adlandırırlar. O dağlar həm də yüksəklik 

y "4 

dir. Elə bir 
yüksəklikdir ki, cənnət qədər saf, təmiz və müqəddəsdir, Yer 
üzünün bütün şərlərindən, pisliklərindən uzaq bir nöqtəsidir. Ən 
ağır dərdə düçar olan o dağların zirvəsinə çıxsa, yüngülləşər. 
Şəkilinin söylədiyi bir el bayatısında deyildiyi kimi: 

Baş qoyan məndim, dağlar, 

Sənə güvəndiyim, dağlar, 

Yadlara əyilmədin, 

Sinənə çəkdin, dağlar. 

Bir vaxtlar Nakam şəhərdə - adamlar arasında rahatlıq 
tapmayıb Şəki dağlarına sığınmış, cildlərlə əsərlər yaratmışdı. 
Molla Cümə qayalardan süzülən "soyuq bulaq"lardan içib aşıq 
sənətinin elə ucalığına qalxmışdı ki, oranı da ancaq Şəkinin 
qarlı dağlarıyla müqayisə etmək olar. 

Məhz Bəxtiyar zirvəsinə illərin arxasından baxanda insan 
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ayağı dəyməyən, yay, qış ağappaq dağ başı görünür. Oralara 
heç kəsin əli çatmır. Ona görə də tərtəmizdir. Lakin nədənsə, 
dağlara göz dikdikcə sonsuz kədər duyulur. 

B.Vahabzadənin də üzünün qırışlarında dərin kədər var. 
Bu kədərin mənasını, mənbəyini də həmin dağların tamaşasına 
durmaqla anlamaq mümkündür. Çünki Bəxtiyar zirvəsində türk 
dünyasının yaxın tarixinin tam xronikası, insanların ziqzaqlı 
yaşantısı, duyğuları, uğurları, uğursuzluqları, dərdi, sevinci, 
təzadları əks olunub. Türk poeziyasının fəlsəfi istiqamətinin, 
mübarizə və üsyankarlığının, psixolofi lirizminin iyirminci 
yüzilliyin ikinci yarısında yükünü daşımaq Şəki dağlarının 
qoynunda boya-başa çatan, adı Bəxtiyar olsa da, xalqının 
bəxtiyarlığını görmədiyi üçün özünü həmişə narahat hiss edən 
bir şairin öhdəsinə düşmüşdür. 

B.Vahabzadə əlinə qələm götürüb ana dilində yazmağı və 
əlifbanı Şəkidə öyrənsə də, 1934-cü ildə ailəsi ilə bərabər Bakıya 
köçmüş, orta məktəbi 1942-ci ildə bitirib Bakı Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1947-ci 
ildə həmin fakültəni uğurla başa çatdırdıqdan sonra elmi 
yaradıcılığa həvəs göstərdiyindən universitetin nəzdində 
aspiranturaya girmişdir. 

O, 1951-ci ildə "Səməd Vurğunun lirikası" mövzusunda 
dissertasiyasına görə namizədlik, 1964-cü ildə "Səməd 
Vurğunun həyat və yaradıcılığı" monoqrafiyasına görə isə 
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 

Şairin uşaqlığı repressiya çağlarına, gəncliyinin ən qızğın 
dövrü isə İkinci Dünya müharibəsi illərinə düşmüşdür. Qələmini 
məhz dünyanı faşizm kabusu bürüdüyü illərdə sınaqdan 
çıxarmış, ilk mətbu şerləri ilə Səməd Vurğunun diqqətini özünə 
cəlb etmiş, onun xeyir-duasını alandan sonra bütün ömrünü 
poeziyaya həsr etmişdir. Şair məhz Səməd Vurğunun təqdimatı 
əsasında 1945-ci ildə Yazıçılar İttifaqının üzvlüyünə qəbul 
olunmuşdur. Lakin elmi-pedaqofi işdən də ayrılmamışdır. 
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Məhsuldar bədii yaradıcılıqla yanaşı, B.Vahabzadə 40 ildən 

artıq universitetdə dərs demiş, klassik ədəbiyyatın və müasir 

ədəbiyyatşünaslığının aktual problemlərinə aydınlıq gətirən 
onlarla elmi-tənqidi məqalə yazmışdır. O, 1980-ci ildə 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildən 

isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 
B.Vahabzadə 70-dən artıq şer toplusunun, 2 

monoqrafiyanın, 11 elmi-publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin 

müəllifidir. Azərbaycan Akademik Dövlət Dram Teatrının 

səhnəsində onun "Vicdan", "İkinci səs", "Yağışdan sonra", 

"Yollara iz düşür", "Fəryad", "Hara gedir bu dünya?", 

"Özümüzü kəsən qılınc", "Cəzasız günah", "Dar ağacı" pyesləri, 

Gənclər Teatrında "Atamın kitabı" əsəri tamaşaya 

qoyulmuşdur. O, tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri 

həcmli poema yazmışdır. 
1950-ci ildə yazdığı "Gülüstan" poeması ilə iki yerə 

parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmiş, rus və 

fars imperiyasının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan xalqının 

azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli mübarizəsinə 

qoşulmuşdur. 

Bu poemaya görə 1962-ci ildə şair "millətçi" damğası ilə 

universitetdən çıxarılmış, yalnız 2 ildən sonra yerinə 

qaytarılmışdır. 

Şair 1974-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, 1975-ci ildə 

respublika, 1984-cü ildə isə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı fəxri 

adlarına layiq görülmüşdür. 1995-ci ildə isə Azərbaycan 

xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsində xüsusi 

xidmətlərinə görə "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin böyük söz ustasının 75 

illik yubileyi ərəfəsində hazırladığı məlumatda deyilir: 
"B.Vahabzadənin şerləri obrazların kamilliyi, bədii vasitələrin 

müasirliyi və orilinallığı ilə seçilir. Onun bütün əsərlərində 

dünyaya fəlsəfi baxış əsas yer tutur. 
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Son 30-40 ildə Azərbaycan ədəbiyyatında B.Vahabzadə 

qədər ümumxalq məhəbbəti qazanmış ikinci bir şairin adını 

çəkmək çətindir. 

Bədii, elmi-publisistik yaradıcılığını ictimai-siyasi 

fəaliyyətlə üzv surətdə əlaqələndirən B.Vahabzadə 6 dəfə 

Azərbaycan Ali Sovetinə (sonralar Milli Məclisə) millət vəkili 
seçilmişdir (1980-2001). 

Bu vaxda qədər qüdrətli söz ustası, kəsgin publisist, ədəbi- 

bədii prosesin təşkilatçısı kimi tanınan B.Vahabzadə son 

vaxtlar xalqı düşündürən bir çox məsələlərdə, o cümlədən 

uydurma Qarabağ problemi ilə əlaqədar məsələlərdə ağsaqqal 

kimi ciddi fəaliyyət göstərir. Həmçinin o, ana dilimizin saflığı, 

təmizliyi uğrunda daim, yorulmadan mübarizə aparır. 

B.Vahabzadə sözün həqiqi mənasında narahat insandır. 

Oxuculardan şikayət dolu məktublar alanda da, ünvanına 

yönələn qərəzli yazılar qəzetlərdə işıq üzü görəndə də, mitinqlər 

baş verəndə də, qonşunun - düşmənin xalqımıza qarşı 

iftiralarını eşidəndə də, qanlı Yanvar hadisələrində Sovet 

imperiyasının generalıyla Azərbaycan televiziyasında üz-üzə 

gələndə də... Nə qədər ki, dünyamızda haqsızlıq var, Bəxtiyarın 

da narahatlığı bitib-qurtaran deyil... 

Gözümün önündə 

haqqı döyürlər, 

Qışqırır, 

səsinə bir səs verən yox. 

Zorun arxasında 
elə gizlənib, 

Onu eşidən, 

nə də görən yox... 

B.Vahabzadənin poeziya dünyasına girən oradan 

vətənpərvər, üsyankar bir insan kimi çıxır. Şair hələ 50-60-cı 
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illərdə məqam əlinə düşən kimi səsini ucaldırdı. O dövrləri 
yaşayanlar bilir ki, milli qürurdan bəhs açan bir kəlmə sözdən 
adamın dilini bağlayırdılar. Hərdən Bəxtiyarın səbir kasası elə 
dolurdu ki, dözməyib açıq-aşkar imperiyaya meydan 
oxuyurdu, "Gülüstan" fəryadını qoparırdı: 

Hanı bu ellərin 
mərd oğulları, 

Açın bərələri, açın yolları. 

Bəs hanı bu əsrin 

öz Koroğlusu - 

Qılınc Koroğlusu, 

söz Koroğlusu? 

90-cı il xalq hərəkatı ЕТ 
dalğasının mayasında bu Bz 
poemanın durması şübhəsizdir. 

Azərbaycan gəncləri Bğ 
"Gülüstan"dan keçib "Azadlıq" * 
meydanına toplaşmışdılar... “£5” 
Zaman Bəxtiyar Vahabzadənin üsyanına hələ o çağlarda təslim 
olmuş, onu susdurub yox etməkdə aciz qalmışdı. "Məqamı ələ 
keçirməsi" həmin qarşılaşmadan sonra ortaya çıxıb. Zaman 
Bəxtiyar sözünün kəsəri qarşısında susmağa üstünlük verdiyi 
kimi, şair də öz yuvasına çəkilən, quyruğu tapdalanmış "əfi 
ilanın" qəfil çalmasına bələd idi. Bu səbəbdən daha sözü üzə 
demir, "küləyə buraxır", qananın qanması da kifayət edir. 

Müasir dünya nəsrinin görkəmli nümayəndəsi Çingiz 
Aytmatov şairin yaradıcılığını iyirminci yüzilliyin zirvəsi sayır. 
Bu gün Azərbaycan xalqının Bəxtiyar Vahabzadəyə həm şair- 
sənətkar kimi, həm də ictimai xadim kimi inamı varsa, deməli, 
gələcəyə ümidini itirməyib, bir dizini yerə qoymağa məcbur 
edilsə də, yıxılmayıb... 
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Bəxtiyar Vahabzadə sevilir, seviləcək də. Əvəzsiz sənəti 

özünün və müasirlərinin həyatına, yaşantılarına güzgü tutub. 

VAHABZADƏ İSFƏNDİYAR BƏXTİYAR 
OĞLU 

İsfəndiyar Vahabzadə 1954-cü ildə 
anadan olmuşdur. Azərbaycanın professional 

diplomatı, ictimai xadim, görkəmli alim, 

filologiya elmləri doktoru, professordur. 
İ.Vahabzadə 1976-cı ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin İran 

filologiyası ixtisasını bitirib bir ali məqsədlə fəaliyyətə baş-layır: 

hansı vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, millətin tarixini, 

mədəniyyətini, dilini, adət-ənənələrini qoruyan saf qanlı 

ziyalıları yadlaşanların haqsız hücumlarından qorumalıdır. O, 

1976 - 1979-cu illərdə İran hərbi zavodlarında tərcüməçi 

işləyəndə də, 1979 - 1983-cü illərdə Azərbaycan komsomolunun 

Mərkəzi Komitəsində şöbə müdiri seçiləndə də atası və Xəlil 

Rza kimi dissidentləri DTK əməkdaşlarından müdafiəyə 

çalışırdı. Bəzən ona başqa nəzərlə (imperiya nökəri tək) 

baxanlarla da üz-üzə gəlirdi. : 

1983-cü ildə İ.Vahabzadəni diplomatik işə çağırırlar. Bir 

müddət Əfqanıstanda çalışır. Sovet imperiyasının işğal etdiyi 

ölkənin müsəlman əhalisinin faciəli həyatını görüb daxilində 

püskürən etirazı M.Hadinin yaradıcılığını araşdırmaqla 

söndürür. 

1984 - 1986-cı illər arasında ölkəyə komsomol işinə dönən 

İ.Vahabzadə elmi işini davam etdirir. 1988 - 1990-cı illərdə Bakı 

Ali Partiya Məktəbində təhsil alır. Həmin dövrdə doktorluq 

dissertasiyasını tamamlayır, sanballı elmi məqalələr və 

monoqrafiya çap etdirir, "Məhəmməd Hadi və XX əsr 

Azərbaycan romantizmi" mövzusunda dissertasiyasına görə 
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filoloiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülür. 
İ.Vahabzadə 1988 - 1990-cı illərdə Bakı şəhər partiya 

komitəsinin inspektoru, 1990 - 1991-ci illərdə isə Səbail Rayon 
İcraiyyə Komitəsinin sədri işlədiyi çağlar respublikamız üçün 
təlatümlü hadisələrə - erməni terroru, qanlı yanvar qırğını və 
Qarabağın işğalı ilə yadda qalır. 

1991 - 1994-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyində şöbə müdiri 
vəzifəsində çalışarkən professional diplomat kimi vətənə daha 
çox yararlı olacağını dərk edir. Diplomatiyanın tarixini və 
əsaslarını dərindən öyrənir. 1994-cü ildə elmi yaradıcılıqda 
qazandığı uğurlarını, Azərbaycan mədəniyyətinə bağlılığını 
nəzərə alıb onu mədəniyyət nazirinin müavini vəzifəsinə təyin 
edirlər. 

1997-ci ildə İ.Vahabzadə professional diplomat kimi 
fəaliyyətə cəlb edilib Pakistana Azərbaycanın fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri göndərilir. Azərbaycan hökuməti onun uğurlu 
fəaliyyətini nəzərə alıb, 1999-cu ildə Cenevrədəki BMT 
bölməsində Azərbaycanın səfiri və daimi nümayəndəsi təyin 
edir. Burada çətinliklərlə qarşılaşan diplomat respublikanın 
xarici siyasət idarəsinin köklü şəkildə dəyişdirilməsi uğrunda 
mübarizəyə başlayır. Ölkə parlamentinə açıq məktub yazaraq 
şübhəli mənşəyi olan adamların dövlətin güc strukturlarından 
uzaqlaşdırılması, milli ruhlu, qanı saf mütəxəssislərlə 
əvəzlənməsi ideyasını irəli sürür. Bu ondan irəli gəlirdi ki, 
işlədiyi sonuncu idarədə ondan əvəl yüksək postu başqa ölkənin 
vətəndaşına tapşırmışdılar. Özgələrin əlində bəslənən şəxsin 
Azərbaycan dövlətinə məxsus pulu və avadanlığı mənimsəyib 
yoxa çıxmasından qeyzlənən İ.Vahabzadə gələcək karyerasını 
təhlükə altına alaraq müvafiq rəhbər işçiləri ciddi düşünməyə, 
səhv addımlar atmamağa çağırırdı. 

Şərəfli həyat yolu keçən cavan dövlət xadiminin 
ədəbiyyatşünas alim kimi də xidmətləri əvəzsizdir. Beş elmi, bir 
bədii kitabın, yüzə qədər elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. 
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Professor İ.Vahabzadənin əsərləri xarici ölkələrdə - 

Almaniya, Pakistan və Cenevrədə də işıq üzü görüb yayılmışdır. 

VƏLİYEV RAUF FİRDOVSİ OĞLU 

Rauf Vəliyev 1974-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1981-ci ildə 49 saylı məktəbin 

birinci sinfinə daxil olmuş, dördüncü sinifdən 

etibarən riyaziyyat fənnində fitri istedadı ilə 

fərqlənmiş və olimpiadalarda iştirak edərək 1 Е.ә 
- П yerləri tutmuşdur. 1990-cı ildə 20 nömrəli məktəbdə 

riyaziyyat təmayüllü sinifdə oxuyarkən respublika 
olimpiadasında П yeri, 1991-ci ildə isə 1 yeri tutaraq riyaziyyat 

üzrə SSRİ məktəbliləri arasında olimpiadaya vəsiqə almışdır. 

Sverdlovskda keçirilən ümumittifaq riyaziyyat 

olimpiadasının diplomunu almışdır. 

1991-ci ildə 20 saylı məktəbi qızıl medalla bitirərək BDU- 

nun riyazi kibernetika fakültəsinə daxil olmuş, həmin fakültəni 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1996). 1996-cı ildə yenidən 

təşkil olunmuş "Riyazi kibernetika" kafedrasında müəllim kimi 

saxlanılmışdır. Yanaşı olaraq sənaye-investisiya bankında 

operator kimi işləmişdir. 

R.Vəliyev 1997-ci ildə Amerika səfirliyinin ixtisaslar üzrə 

keçirdiyi 2 illik magistr kursuna 4 pilləli müsabiqədə qalıb 

çıxmış, Kolorado ştatının universitetində təqaüdlə oxumaq 

hüququ qazanmışdır. Həmin vaxt eyni zamanda Avstraliyanın 

Ballarat Universitetində RND (doktorluq) üzrə oxumaq üçün 

dəvət aldığına görə (Qrant-təqaüdlə) həmin universitetə əyani 

olaraq daxil olmuşdur (iqtisadiyyat ixtisası üzrə). 

O, elmi mövzusu ilə bağlı yazdığı məqalələrə görə 1998-ci 

ildə Nyu-York Akademiyasının üzvü seçilmişdir. 1999-cu ilin 

noyabrında Yaponiyanın Yamokuqi şəhərində keçirilən 

konfransa dəvət almışdır. 1999-cu ildə Azərbaycan Elmlər 
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Akademiyasının elmi toplusunda "Azərbaycan iqtisadiyyatının 
makromodeli" mövzusunda elmi rəhbəri A.M.Rubinov ilə birgə 
məqalə dərc etdirmişdir və "Ukraynanın makroekonomik 
model" kitabını çap etdirmişdir. 

Rauf Vəliyev 1999-cu ildə elmi işi ilə yanaşı, Almaniyanın 
Eslingen Universitetinə də birillik marketinq kursuna daxil 
olmuş, hazırda həmin kursu tamamlamışdır. 2000-ci ildə elmi 
işini tamamlayaraq Ballarat Universitetinə təqdim etmişdir. 

YUNUSOV DÜNYAMİN NURQƏLƏM 
OĞLU 

Dünyamin Yunusov 1951-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1967-ci ildə Böyük Dəhnə kənd 
orta məktəbini bitirmişdir. 1968-ci ildə 
APXDİ-yə daxil olmuş, 1973-cü ildə ingilis- = 
Azərbaycan dilləri fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə başa 
vurmuşdur. Ali məktəbi qurtardıqdan sonra Elmi Şuranın 
qərarı ilə institutun "İngilis dilinin qrammatikası" kafedrasında 
müəllim saxlanılmışdır. 

1985-ci ildə Tbilisi Dövlət Universitetində professor 
F.Y.Veysəlov və professor O.İ.Musayevin rəhbərliyi altında 
"Müasir ingilis dilində "that" bağlayıcılı və onsuz tamamlıq 
budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya 
variativliyi" adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 
filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Variativlik problemi müasir dilçilikdə xüsusi yer tutur, 
həm ədəbi dil normasına uyğun, həm də qrammatik və fonolofi 
sistemdə geniş tədqiq olunur. Nəzəri müddəa kimi tamamlıq 
budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri dil sistemində 
mücərrəd bir vahid - invariant qəbul edib, onun nitqdəki 
təzahür vasitələrini variantlar toplusu kimi qəbul edilməsini 
təklif etmişdir. 
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D.Yunusov müdafiədən sonra uzun müddət ingilis dili 

fakültəsində dekan müavini işləmişdir. Hazırda doktorluq 
dissertasiyası tamamlanmaq üzrədir. 

Dünyamin müəllim Kiyev, Rostov-Don, Moskva, Tbilisi, 

Bakı, Gəncə, Xaçmaz şəhərlərində keçirilmiş konfrans, forum 

və konqreslərdə iştirak etmiş və maraqlı çıxışları ilə seçilmişdir. 

Ötən illər ərzində D.Yunusov ADDİ-də əvvəl müəllim, 

sonra baş müəllim, 1988-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir. 
"Xəzər" və "Qafqaz" universitetlərində ingilis dilinin tədrisi ilə 

məşğuldur. İki dərs vəsaitinin və 35-ə yaxın məqalənin 

müəllifidir. Məqalələri Azərbaycan, rus, ingilis, türk dillərində 

çap edilmişdir. Tədrisdə müəllim nitqi, onun tədrislə birbaşa 

əlaqəsi, dərketmənin asanlaşmasına təsir edən nitq amilləri və s. 

müəllifin yaradıcılığında mühüm yer tutan əsas elmi 
problemlərdir. 

Dünyamin müəllim elmi və редадој: fəaliyyətini bu gün də 
ADDİ-də davam etdirir. 

YUNUSOV RƏHMAN MƏHƏMMƏD 
OĞLU 

Rəhman Yunusov 1951-ci ildə anadan 
olmuşdur. 1958-ci ildə Böyük Dəhnə kənd 

orta məktəbinin birinci sinfinə getmiş və 

1969-cu ildə oranı bitirmişdir. 

Bir il kənddəki kolxozda işləmiş və növbəti il Azərbaycan 

Neft və Kimya İnstitutuna qəbul olunmuşdur. Birinci kursu 

qurtardıqdan sonra ordu sıralarında qulluq etmiş, öz intizamı, 

peşəkarlığı, hərbi biliklərin öyrənilməsinə həvəsi onu hissənin 

əsgər və zabitlərinin sevimlisinə çevirmişdir. 

Hərbi xidmətdən sonra ailə vəziyyəti ilə bağlı təhsilini 

yarımçıq qoyub Neft Daşlarına işləməyə getmişdir. Burada 

məşhur neftçilərdən Sosialist Əməyi Qəhrəmanı İsrafil 
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Hüseynov, Surid Cəfərzadə kimi əmək adamları ilə çiyin-çiyinə 

çalışmış, onlardan əməyə, insana məhəbbət hisslərini 
mənimsəmişdir. 

1975-ci ildə sənədlərini Azərbaycan Texniki 

Universitetinə (keçmiş Az.Pİ-yə) təqdim etmiş və qəbul 

olunmuşdur. Ali məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla 
7: Kənd Texniki-Təminat Komitəsinə işə göndərilmiş 

ə "İşəsalma və sazlama" idarəsində mühəndis vəzifəsinə 

кән Tezliklə böyük mühəndis, aparıcı mühəndis 
vəzifələrinə irəli çəkilir. Daha sonra isə 

"Azərheyvandarlıqtexxidmət" İB plan-istehsalat şöbəsinə rəis 

müavini, şöbə rəisi vəzifələrinə irəli çəkilmişdir. 1982-ci ilə İB-in 

mərkəzi aparatına işə köçürülmüşdür. Həmin ildən 

respublikamızda gedən islahatlar nəticəsində bir neçə nazirlik, 

o cümlədən R.Yunusovun işlədiyi komitə Azərbaycan Aqrar 

Sənaye Komitəsinin tərkibinə daxil edilmişdir. 

R.Yunusov 1988-ci ildə Abşeron Maddi-Texniki Təchizat 

və Mexanikləşdirmə İstehsalat Birliyinə rəis təyin edilmişdir. 

Müəssisənin işində ciddi irəliləyişlərə nail olan gənc rəis yeddi il 

burada çalışaraq yaxşı ad qazanmışdır. 

1996-cı ildən R.Yunusov Azərbaycan Respublikası Rabi- 
tə Nazirliyi sistemində mühəndis, baş mütəxəssis, "Teleradio" 

İB-ə rəis müavini vəzifələrinə irəli çəkilmişdir. Müasir telekom- 

munikasiya sistemlərinin qəbul və ötürücülük qabiliyyətinin 

yaxşılaşdırılması, sivil dünya səviyyəsinə çatması yolunda yo- 

rulmadan əmək sərf edən R.Yunusov öz həmkarları ilə Azər- 

baycan rabitəsinə ləyaqətlə xidmətdən zövq alan mütəxəssisdir. 

YUSİFZADƏ ZİYA MƏMMƏDİYYƏ OĞLU 

Ziya Yusifzadə 1929-cu ildə anadan olmuşdur. 1952-ci 

ildə Moris Torez adına Moskva Dövlət Pedaqofi Xarici Dillər 
İnstitutunu bitirmişdir. 
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1952 - 1955-ci illərdə Azərbaycan SSR Maarif 

Nazirliyində və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetində məsul 

vəzifələrdə işləmişdir. 1956-cı ildən Azərbaycan SSR Nazirlər 

Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi orqanlarında 

çalışmış, 1976-cı ildə DTK sədrinin birinci müavini, 1980-cı ildə 

sədri olmuşdur. General-mayor, SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi 

Komitəsi orqanlarının fəxri əməkdaşı (1973) olmuşdur. 

Azərbaycan KP-nin XXVIII və XXIX qurultaylarında MK 

üzvlüyünə namizəd seçilmiş, 1980-ci ildən Azərbaycan КР МК 

üzvü, MK Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP XXX 

qurultayında isə üzv seçilmişdir. 

Sov.İKP XXVI qurultayının nümayəndəsi olmuşdur. 

"Şərəf nişanı" ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Hazırda 

Azərbaycan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Akademiyasının 

rektorudur. 

ZAHİDOVA BƏYLİ BAHAD QIZI 

Bəyli Zahidova 1954-cü ildə anadan 

olmuşdur. 1971-ci ildə Böyük Dəhnə orta 

məktəbini bitirmişdir. 1972-ci idə ADU-nun Kə 

biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə ə 

həmin fakültəni qurtarmışdır. .ə 

1974-cü ildə Azərbaycan EA Ы mal 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun "Torpaq 

biokimyası və mikrobiologiya" laboratoriyasına laborant 

vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir. Həmin laboratoriyada müxtəlif 

illərdə baş laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi 

vəzifələrində çalışmışdır. 1995-ci ildə Azərbaycan ЕА 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun İxtisaslaşmış Elmi 

Şurasında "Muğan düzünün suvarılan torpaqlarının 

humusluluq vəziyyəti və onun tənzim olunması yolları" 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Kənd 
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təsərrüfatı elmləri namizədidir. 
Dissertasiyanın mühüm elmi və praktik əhəmiyyəti vardır. 

Torpaqların humusluluq vəziyyətini göstərən humus və azotun 
miqdarının, ehtiyatının, humusun fraksiya və qrup tərkibinin, 
humin turşularının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin kənd 
təsərrüfatı bitkiləri altında dəyişilməsi ilk dəfə olaraq kompleks 
şəkildə öyrənilmişdir. Bu göstəriciləri məqsədyönlü şəkildə 
tənzim etmək üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli təkliflər 
verilmişdir. 

B.B.Zahidova hazırda institutun "Torpaq biokimyası və 
mikrobiologiya" laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində 
çalışır. 25 elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Aşağıdakı 
konfranslarda iştirak etmişdir: 
7: 1990. Moskva, MDU, "Azərbaycanın bəzi torpaq 
tiplərindən alınmış humin turşularının fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətləri". 

- 1994. Həştərxan, torpaqşünasların beynəlxalq 
konfransı, "Suvarılan Kür-Araz ovalığı torpaqlarının kənd 
təsərrüfatı istifadəsi zamanı humusluluq vəziyyətinin 
dəyişilməsi". 

Hazırda MEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya 
İnstitutunda işləyir. 

ЗЕИНАЛОВА (РАППИДОВА) СААДАТ 
МАМЕД КЫЗЫ 

Саадат Зеиналова родиласы в 1954 r. B 
1962 году поступила в 39-yro бакинскукоә 
среднкхжо итколу, которуко оконҹила в 1972 
году с отлиҹием. С 1973 по 1978 ron авлаласы 
студенткон факулытета немепкого азыка 
Азербаиджанского Педагогиҹеского Института Иностранных 
Азыков (АПИИҸ). В 1978 r. оконҹила Институт с дипломом "с 
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отлиҹием" и полуҹила направление в аспирантуру. В 1979 г. 

поступила в заоҹнуко аспирантуру АПИИЛ и в Mac 1986 года 

на Спепиализированном Совете Тбилисского 

Государственного Университета успеиино заиитила 

кандидатскукә диссертапиго на тему: "Проблема редукпии 

гласных в современном немепком азыке в сопоставлении с 

азербаиджан-ским" (әксперименталыно-фонетиҹеское 

исследование) и в 1986 года репением ВАК СССР еи была 

присуждена yueHası степены кандидата филологиҹеских науӱк. 
Трудоваҹ дехҹтелыносты была наҹата на Кафедре 

Иностранных Изыков (КИЛ) Академии Hayk Азербаиджана с 

феврала 1975 года, снаҹала в должности старијего техника, с 

октибри 1975 года - старипего лаборанта. В феврале 1987 было 

избрана на должносты преподаватела, в марте 1989 - старпего 

преподаватели, a с октабри 1992 стала допентом кафедры по 

настолтее времал. В 1996 году по Репеник Высигеин 

Аттестапионнои Комиссии Азербаиджана было присвоено 

звание допента по КИЛ. 

С сентибри 1992 года по иколы 1993 года ивлаласы по 

совместителыству допентом кафедры иностранных азыков в 

Западном Университете. За актуалыные исследованиа по 

присуждениән гранта ДААД (немеикон Службы 

Академиҹеских Обменов) пропгла науҹнуко стажировку с 

октибри 1995 roya по инвары 1996 roya в Институте Немепкого 

Ззыка и Лингвистики Гумболыдского Университета Берлина и 

Пентре Обтего Изыкознаниҹ, Типологии и Универсалыных 

Исследованин в Федеративнои Республике TepmaHHs. 

Проведенные науҹные работы легли в основу докторскои 

диссертапии на тему: "Сравнителыно-сопоставителыныни 

анализ фонетиҹеских характеристик немепких и 

азербаиджанских функиионалыных слов в потоке реҹи". 

С 1 иколи 1997 года по 31 марта 1999 года 

быластипендианткон самого крупного науҹного Фонда 
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Германии HMEHH Александра фон Гумболыдта, TepBofi H 

единственнои среди женијин Азербаиджана. За врема 
стажировки принимала активное уҹастие в текуих 
проектных работах Дентра, которые ивилисһы наҹалом к 
подготовке собственного проекта по сопоставителынҹому 
исследованио фонетиҹеских OCOĞEHHOCTEH немепких H 
азербаиджанских функиионалыных слов. Резулытаты 
исследовании наили свое отражение в рладе публикадии, 
опубликованных в CİLA и ФРГ и внесли сутпественныИ вклад 
В установлениге схоДств и разлиҹииИ между 
звукообразователыными авленилми в исследуемых изыках, ҹто 
позволило предотвратиты фонетиҹеские оппибки, допускаемые 
B азербаиджанскоИ, так и в русскоИ аудитории при изуҹении 
немепкого азыка. Данное исследование имело первостепенное 
знаҹение дла азербаиджанского изыка, TAK как изуҹение 
функиионалыных слов в азербаиджанском азыке с помп“рыо 
спектралыного анализа по компыотерноИ программе Sygnalize 
проводилосы впервые. 

Дли уҹастин на международном семинаре европеиских 
стран в мае 2000 года по теме: "5th Speech Production Seminar" 
была поддержана фондом Сороса. 

Зеиналова С.М. имеет 26-ти neTHHİ стаж науҹноИ работы 
в области әксперименталынон фонетики, типологии, теории 
фонетики, грамматики и истории немепкого азыка. 

Имеет 1 моногорафико, 2 методиҹеских пособил, свыте 
25 науҹных трудов, опубликованных за рубежом, в странах 
СНГ и Азербаиджане. 

ZÜLFÜQAROV ZÜLFÜQAR 
HÜSEYNQULU OĞLU 

Zülfüqar Zülfüqarov 1913-cü ildə 
anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Şəkidə orta “ə . 
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məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
kimya-texnologiya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1936-cı ildə 
institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Ə.Qarayev adına 
Neft emalı zavoduna təyinatla operator köməkçisi vəzifəsinə 
göndərilmişdir. 1936 - 1940-cı illərdə zavodda mühəndis və 
böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. İstehsalatda 
çalışmaqla yanaşı, o, SSRİ EA-nın Azərbaycan Filialının 
Kimya İnstitutunda "Fiziki kimya" ixtisası üzrə aspiranturaya 
daxil olmuş və 1941-ci ildə "Gillərin fəallaşdırılması prosesində 
bəzi fiziki-kimyəvi hadisələrin və gillərin ağardıcı xassələrinin 
tədqiqi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

Z.Zülfüqarov 1940 - 1968-ci illərdə Azərbaycan EA 
Kimya İnstitutunda (indiki Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutu, QÜFKİ) elmi işçidən laboratoriya müdirinədək 
yüksəlmişdir. 

O, 1941 - 1946-cı illərdə İkinci Dünya müharibəsinin 
iştirakçısı olmuşdur. 

1950-ci ildən Kİ-də "Fiziki kimya" laboratoriyasına 
rəhbərlik etmişdir. 1955 - 1956-cı illərdə SSRİ EA Neft 
İnstitutunun doktoranturasında oxumuş və 1957-ci ildə orada 
"Neft məhsullarının təmizlənməsi və krekinqinə tətbiq edilən 
təbii və sintetik metasilikat kontaktların fiziki-kimyəvi tədqiqi" 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1959- 
cu ildə "Fiziki kimya" ixtisası üzrə professor adını almışdır. 

Professor Z.Zülfüqarov 1968 - 1970-ci illərdə Azərbaycan 
EA Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri 

İnstitutunda "Sənaye katalizatorlarının texnologiyası" 

laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, 1970 - 1983-cü illərdə 

QÜFKİ-nin direktoru olmuşdur. 1974-cü ildə elmin inkişafı və 

elmi kadrların hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə 

Azərbaycan SSR-in əməkdar elm xadimi adını almışdır. 1978 və 

1980-ci illərdə 2 dəfə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı 
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adına layiq görülmüşdür. O, 1983-cü ildən ömrünün axırına 
kimi Azərbaycan EA QÜFKİ-də "Fiziki-kimya (kataliz)" 

laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 

O, elmi-tədqiqat işləri ilə yanaşı, 1948-ci ildən etibarən 

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqofi İnstitutu və 

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində "Kataliz və 

katalizatorlar" ixtisasından mühazirələr oxumuşdur. 

Professor Z.Zülfüqarov heterogen kataliz sahəsində 

görkəmli alim idi. Onun fəaliyyətinin elmi istiqaməti 

alümosilikatların, mürəkkəb oksid tərkibli katalizatorların və 

müxtəlif adsorbentlərin sintezi və tətbiqi sahəsinə aiddir. O, 

respublikamızda bentonit gillər və təbii seolitlərin fiziki- 

kimyəvi xassələrini tədqiq etmiş və neft kimyası sənayesində 

işlədilən katalizatorlardan bir çoxunun sintezi şəraitinin onun 

aktivliyinə təsirini öyrənmişdir. Onun rəhbərliyi ilə aparılan 

tədqiqatlar nəticəsində alınmış fəal adsorbent olan xanlarit neft 

yağlarının təmizlənməsi üçün tövsiyə edilmişdir. O, həmçinin 

işlənmiş alüminiummaqnezliumsilikat tipli katalizatorlardan 

neft fraksiyalarının krekinqində istifadə edilməsini sınaqdan 

keçirmişdir. Onun apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 

400-ə qədər elmi əsərdə, o cümlədən 2 monoqrafiyada 

ümumiləşdirilmişdir. O, 62 müəlliflik şəhadətnaməsinin 

müəllifidir. Professor Z.Zülfüqarovun rəhbərliyi altında 45 

nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və o, 7 nəfərin 

doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisi olmuşdur. O. ikinci 

dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni və 16 müxtəlif medallarla təltif 
edilmişdir. 

Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Z.Zülfüqarov 

1992-ci ildə vəfat etmişdir. Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 

doğulduğu Şəki şəhərindəki küçələrin birinə onun adı 

verilmişdir. 
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ZÜLFÜQAROVA LALƏNDƏR ŞAHİD 
QIZI 

Laləndər Zülfüqarova 1922-ci ildə ƏŞ 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini Bakıda, 1 İİ” 
saylı məktəbdə almış, 1938-ci ildə məktəbi 
qurtardıqdan sonra Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin kimya fakültəsinə daxil 

olmuşdur. Hələ tələbə ikən, 1942-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Maarif Komissarlığının qərarı ilə təyinatla Şəki şəhərinə 
müəllim göndərilmişdir. İlk əmək fəaliyyətinə Qışlaqdakı 12 
saylı orta məktəbdə başlamışdır. 1943-cü ildə ali təhsilini 

bitirmək üçün yenidən Bakıya qayıtmış, dövlət imtahanlarını 
verərək elmi işçi və müəllim ixtisasını almışdır. Təyinatla SSRİ 

EA Azərbaycan filialı Kimya İnstitutunun üzvi kimya 

şöbəsində laborant, 1945-ci ildə kiçik elmi işçi vəzifələrində 

işləmişdir. 

1948-ci ildə müsabiqə ilə Azərbaycan EA-nın 

aspiranturasına qəbul edilmişdir. 1953-cü ildə dissertasiya işini 

Azərbaycan EA Kimya İnstitutunun Elmi Şurasına təqdim 

etmiş, akademik, k.e.d., prof. V.S.Qutıryanın rəhbərliyi ilə 

müdafiə etmişdir. 

L.Ş.Zülfüqarovanın işlədiyi dissertasiya mövzusunun adı 

"Azərbaycan neftlərinin tərkibində olan aromatik 

karbohidrogenlərin krekinq prosesində alınan benzinlərin 

tərkibinin formalaşmasına təsiri" olmuşdur. Ona 1954-cü ildə 

kimya elmləri namizədi adı verilmişdir. 
Dissertasiya işi krekinq prosesləri üçün alümosilikat tipli 

sənaye katalizatorunun iştirakı ilə aparılmışdır. Krekinq 

prosesində istifadə edilmiş xammalın kimyəvi qrup tərkibindən 

və krekinq prosesinin aparılma şəraitindən asılı olaraq, 

prosesin optimal şəraiti və xammalın tərkibi müəyyən 

edilmişdir. 
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1961-ci ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 
ona üzvi kataliz ixtisası üzrə baş elmi işçi adı verilmişdir. 
L.Zülfüqarova 1953 - 1960-cı illərdə Azərbaycan EA-nın kimya 
elmləri üzrə vitse-prezidenti nəzdində elmi katib vəzifəsində 
işləmişdir. Öz xahişi ilə yenidən elmi işə qayıtmış, 1960 - 1975- 
ci illərdə Kimya İnstitutunun fiziki kimya laboratoriyasında 
baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1975 - 1985-ci illərdə 
Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin sərəncamı ilə "Kaspi" elm 
mərkəzində (sonralar Təbii resursların kosmik tədqiqat 
İnstitutu adlanmışdır) işləmiş, 1985 - 1986-cı illərdə "Kompleks 
katalitik sistemlərin işlənməsi və tədqiqi" mövzusu sahəsində işi 
davam etdirmək üçün Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki 
Kimya İnstitutuna keçirilmişdir. 

L.Ş.Zülfüqarovanın elmi əsərləri respublikada və onun 
xaricində, əsasən dövri mətbuatda rus və Azərbaycan dillərində 
yazılmış məqalələr və ixtiralardır. Nəşr edilmiş əsərlərinin 
siyahısı 120 addan ibarətdir. Onlardan 27-si müəlliflik 
şəhadətnaməsidir. 

L.Ş.Zülfüqarova yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması 
işində iştirak etmişdir. Azərbaycan EA müxbir üzvü, 
prof.Z.H.Zülfüqarovla birgə namizədlik dissertasiyalarının 
müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmasında gənc alimlərə öz köməyini 
əsirgəməmişdir. 

L.Ş.Zülfüqarova kimya - kataliz sahəsində keçirilən 
simpoziumlarda və sessiyalarda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

O, Azərbaycan EA-nın və Kimya İnstitutunun dəfələrlə 
komsomol təşkilatı katibi, qadınlar şurasının üzvü və sədri 
seçilib. 1971-ci ildə ona SSRİ Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin "sərgi iştirakçısı" vəsiqəsi verilmişdir. O, 
1976 - 1980-ci illərdə EA nəzdində "Bioloii fəal birləşmələr" 
Problem Şurasının üzvü seçilmişdir. 
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ZÜLFÜQAROVA SƏADƏT ZÜLFÜQAR 
QIZI 

Səadət Zülfüqarova 1949-cu ildə ИӰ 
anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Bakıda 174 5 
saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra , : 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və E “dy 
Kimya İnstitutunun (indiki Neft he әсәб 2 
Akademiyası) kimya-texnologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 
Sintez texnolofi ixtisası üzrə 1971-ci ildə institutu bitirdikdən 

sonra mühəndis-texnoloq ixtisası alaraq, Elmlər 

Akademiyasının Kimya-Texnolo)i Nəzəri Problemlər 

İnstitutun-da mühəndis vəzifəsində işə başlamışdır. 
1972-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan aspiranturaya daxil 

olmuşdur. 1974-cü ilə müsabiqə yolu ilə "Əlaqəli proseslərin 

kinetika və mexanizmlərinin tədqiqi" (indi "Monooksigenez 
reaksiyaların modelləşmə laboratoriyası" adlanır) 

laboratoriyasında işə qəbul edilmişdir. 1979-cu ildə o, 

akademik, t.e.d., prof. F.M.Nağıyev və Azərbaycan EA müxbir 
üzvü, k.e.d., prof. T.M.Nağıyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Neft və Kimya İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında 

"Uran-stibium katalizatorunun fiziki-kimyəvi xassələrinin və 

izoamilenlərin oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında 

aktivliyinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işi müdafiə 

etmişdir. 

İşdə uran-stibium katalizatorunun alınma texnologiyası 

işlənmiş, onun yüksək fəallığını təmin edən optimal kimyəvi 

tərkibi müəyyən edilmiş, katalizatorun oksidləşdirici 

dehidrogensizləşmə prosesində reaksiyanın şəraiti və onun 

effektiv fəallığı müəyyən edilmişdir. O, aşağı molekul çəkisi 

olan spirtlərin - etanolun və butanol - 2-nin hidrogen peroksidlə 

homogen şəraitdə əlaqəli oksidləşmə sahəsində geniş tədqiqat 

aparmış, alınan nəticələr daha iki müəllif şəhadətnaməsinin 
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alınmasına səbəb olmuşdur. 
S.Z.Zülfüqarova 1978-ci ildən baş elmi işçi vəzifəsində 

işləyir. Laboratoriya əməkdaşları ilə müştərək Azərbaycan EA- 
nın müxbir üzvü T.M.Nağıyevin rəhbərliyi ilə qeyri-üzvi dəmir 
bioporfirin törəmələri əsasında müxtəlif hetrokatalitik 
sistemlərin sintezini işləmiş, yeni fəal dəmir və başqa metal 
tərkibli porfirin katalitik sistemlərin effektiv təsiretmə şəraitini 
tapmış, onların model reaksiyada işlənməsini təklif etmişdir. 

S.Z.Zülfüqarovanın nəşr olunmuş 16 məqaləsi vardır. 
Respublika və ümumittifaq konfranslarında 11 məruzə ilə çıxış 
etmiş, 4 müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır (müştərək). Xarici 
ölkələrdə - Çexiya, Cenevrə, Meksika və İtaliyada məqalələri 
çap edilmişdir. 

1996 - 1997-ci illərdə "Soros" Fondunun maliyyəsi ilə elmi 
işlər üzərində çalışmış, aldığı nəticələr təsərrüfata tətbiq 
olumuşdur. 
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